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I november 2019 blev der for anden gang afholdt loppemarked i hallen. Samtlige 90 stande var booket. 
Overskuddet fra salg af stande blev kr. 9.600. Derudover var der et overskud fra mad og salgsboden på 
3.500, som blev fordelt imellem de fodboldhold der hjalp til med opstilling af stande m.m. på dagen. 
Pengene herfra gik til et valgfrit socialt arrangement for det enkelte hold. 

Loppemarkedet var planlagt til for 3. gang at skulle være afholdt d. 1/11-2020, men grundet den 
igangværende Covid-19 epidemi, har vi været nødt til foreløbigt at udskyde det til 7/2-2021. Der er på 
nuværende tidspunkt booket 68 ud af 92 stande. Hvis restriktionerne ikke ophæves, vil samtlige stand-
lejere få refunderet deres penge. Vi håber dog på at dette kan blive en årlig begivenhed, som derfor 
fremover vil blive afholdt 1.søndag i november.  

St. Hartedag 2020 skulle være afholdt d. 18-20 juni. Desværre måtte vi grundet Covid-19 aflyse dette 
arrangement. Planen er dog at kunne afholde det til maj eller juni 2021. Der har tidligere været afholdt en 
damefrokost ifm. St. Hartedag, men da der ikke var været frivillige til at løfte denne del, er det nu et par år 
siden, vi har kunne have den på programmet. Sidder du og tænker at det lige er noget for dig, så kontakt 
mig. Det kræver 4-5 personer at få den stablet på benene igen. 

Øvrige arrangementer herunder f.eks. Harte Cup afholdes af de enkelte afdelinger i foreningen. 

Idet jeg har flere poster i fodboldafdelingen, er det ikke muligt selv at arrangere flere arrangementer ud 
over ovennævnte, som jeg fortsat vil være en del af. Derfor har jeg truffet beslutningen om ikke at 
genopstille til bestyrelsen.  

Håber at der sidder en derude der har nogle ideer til nye arrangementer, og gerne vil være tovholder på 
dem. Vi har jo nogle fantastiske faciliteter og medlemmer, så det er bare med at få stablet nogle nye 
arrangementer på benene. Jeg står altid klar til at hjælpe dig i gang. 
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