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Høkerlaugets formål er at drive Høkeren og skabe et naturligt samlingssted for beboere og 
turister i byen, og når det er muligt, at donere ting og oplevelser til byen. 

Sådan indledte vi sidste års beretning, og det må sige, at vi har levet op til i det forgangne 
år. Vi har haft et år, hvor vi stort set har kunnet lægge corona-restriktionerne bag os, så vi 
på bedste vis kunne fejre, at foreningen og butikken har eksisteret i 10 år. 

Vi fik holdt en jubilæumsfest, som var helt fantastisk. Solen skinnede fra en skyfri himmel. 
Mennesker strømmede til fra nær og fjern i store mængder. Masser af folk hjalp til med at 
passe boder, servicere og underholde, og selve klargøringen og oprydningen var der også 
hænder nok til at klare. Og pressen var også til stede og gav os en fin dækning. Vi takker 
alle, der deltog på enten den ene eller anden måde. Ja, mange udtrykte efterfølgende, at 
sådan en fødselsdagsfest måtte vi godt holde hvert år. At selve festen økonomisk også 
kunne løbe rundt i sig selv, var næsten mere, end vi kunne have håbet på. 

Vi har en forening og en butik, der ikke har fået aldersproblemer, selv om vi har rundet de 
første 10 år. Butikken fremstår endnu flottere end nogen sinde. Vi holder stribevis af rigtig 
gode arrangementer til glæde for både børn og voksne i byen. Vi har et godt samarbejde 
med Borgerforeningen og Havnen. Vi fungerer som en lille lokal turistinformation med 
opslag på vores turistinformations-tavle. Vi har opdateret vores PC, så både lokale men 
også turister kan komme på nettet eller udskrive et eller andet. Ea har overtaget Eriks PC- 
tilsyn. Vi takker Erik, for hans mangeårige hjælp med dette, og tak til Ea for at overtage 
tjansen. 

Vi har fået styr på vores is-leverancer, så vi ikke ender ud i efterregninger og forsinkede 
bonus udbetalinger, som vi tidligere har oplevet med stor frustration til følge. Det er dejligt, 
at vi har fået det på plads uden at miste vores rabatter.                                                            
Vi har desværre måttet sige farvel til Svaneke Brugs, som vores faste leverandør af mælk, 
sodavand, almindeligt øl, cigaretter mm, da der alt for ofte var unøjagtigheder i 
følgesedlerne og de faktiske leverancer. Vi har mange gange påtalt det uheldige, men 
uden forbedringer. Vi får nu Østermarie Brugs til at levere i stedet, og håber på, at dette vil 
fungere bedre.      

Et stort tilbagevendende problem har været at få passere nok, men heldigvis er der stadig 
nye, som melder sig under fanerne, men der skal dog stadig lyde en stor opfordring herfra 
til at melde sig som passer eller medhjælper.     

Uden den gode flok af aktive kunne Høkeren ikke overleve, så derfor skal der lyde en 
kæmpestor tak til alle, der hjælper til på den ene eller anden måde. Og det er mange 
funktioner, der skal fyldes ud. Passere og indkøbere. Regnskabs- og kommunikations-
funktioner såsom hjemmeside, Facebook, nyhedsbreve, kontakt til presse og almindelige 
opslag. Og funktioner såsom afholdelse af arrangementer af alle slags, samt oprydning og 
vedligeholdelse af butik og omgivelser. Også en stor tak til bestyrelsen for at få det hele til 



at hænge sammen. Vi ved, at Blob ikke ønsker at genopstille, så også en stor tak for din 
indsats for Høkeren.            

Økonomisk har vi også haft et fint år til trods for, at vi havde en is-regning, som vitterligt 
burde have været med i forrige års regnskab. Men vi har haft en fin drift af butikken. Den 
gode økonomi giver os mulighed for at udskifte vores fryser i butikken og kummefryseren 
på depotet, som begge er for energi-tunge. Ligeledes har vi haft penge til at udskifte og 
forny udslidte genstande på Høker-pladsen.                                                                                 
Vi har modtaget fine donationer til afholdelse af vores jubilæumsfest både fra forretninger 
og ikke mindst fra private. Meget stor tak.                                  

Vi vil slutte denne beretning af med at kunne meddele, at vi aldrig har været flere 
medlemmer, end vi er nu, nemlig 290. Det er 130 flere, end vi var på samme tidspunkt 
sidste år. Det aktuelle medlemstal kan altid ses på Høkerens hjemmeside. Vi har endda 
fået et medlem, som har betalt for de næste fem år! Vi modtager også mange meget 
positive tilbagemeldinger fra brugere af butikken, både fra herboende men også fra 
fleksboere og turister i bred forstand. 
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