Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 2019 till och
med den 31 december 2019.
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Styrelsen har under året avhållit tio protokollförda styrelsemöten och ett verksamhetsplanerings-seminarium.
Representanter från styrelsen har haft 3 samrådsmöten med Sotenäs kommun, samt två möten och en teknisk vandring
rörande det nya sophanteringssystemet.
Föreningen hade vid utgången av 2019, drygt 200 familjer som medlemmar, dvs erlagt medlemsavgift för
räkenskapsåret 2019, endast ett fåtal hushåll på samhället saknas.
Föreningen är registrerad hos skattemyndigheten som ideell förening med organisationsnummer 802432-9156.
Bankgiro är registrerat i SE-banken med bankgironummer 5933-0480.
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Föreningen fick 2019 anläggningsbidrag av Sotenäs Kommun med SEK 15.000 samt ett antal mindre bidrag
från medlemmar.
Vid halvårsskiftet fick vi tillgång till Sotenäs öppna nät i och kring Spruthuset samt vid Västerhamnen.
Föreningen fortsatte driva Besökshamnsfrågan och hade ett möte med kommunföreträdare samt tillskrev
kommunen med uppmaning att även Ångbåtsbryggan skulle frigöras för allmänt bruk.
Vi har drivit på överklagandet till Länsstyrelsen beträffande bastun.
Bildarkivet har fortsatt att utvecklas starkt och under sommarens onsdagar visade Bildarkivet sina samlingar i
Spruthuset. Man tog även i år fram en kalender med bilder från Hovenäset, samt diverse produkter med
Hovenäsmotiv.
Under ”off season” har det varje tisdag och torsdag genomförts gemensamma promenader i omgivningarna.
Skräpvandringarna i samhället har fortsatt och föreningen anordnade en städdag på på Reso.
Under Påsken upplät vi spruthuset till lokal konstutställning som drog stor publik.
På påskafton serverades det glühwein och godis nedanför påskefyren och vid elden avfyrades ett stort
fyrverkeri, detta beskådades av ett 250-tal personer, en uppskattad inledning av våren.
I mitten på juni städades stranden vid Resobadet, manetnätet las i och det bjöds på fika.
På midsommaraftons förmiddag kläddes och restes majstången på Resobacken och på eftermiddagen blev det
picnic med dans runt stången till levande musik., totalt ett 250-tal besökare.
I maj byggdes bänkar och bord till Ångbåtsbryggan, som har utnyttjats flitigt av Hovenäsborna.
I mitten på juli arrangerades strandstädning på
öarna utanför Hovenäset med avslutande grillkväll på Ångbåtsbryggan.
I slutet av juli genomfördes Hovenäsdagen med historisk vandring i samhället, zumba, allsång och tävlingar i
Österparken, utställning i Hoglins Magasin och picnic på Marinan med tävlingar, uppträdande och dans till
levande orkester.
I augusti var det bryggdans vid Hoglins Magasin.
I september målades kumlet utanför Hovenäset och står nu vitt och grannt och vägleder sjöfararna.
I slutet på september togs manetnätet upp och då serverades det ärtsoppa med donerad punsch.
Under hösten bildades Kultursprutan som initierar olika kulturella händelser.
Med undantag för sommarmånaderna har det i Spruthuset varit After Work en gång per månad och gemensam
fika varje tisdag fm.
På Luciadagen bjöds det på glögg och pepparkakor i Spruthuset och efteråt visades film.
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Hemsidan har utvecklats vidare och är mycket populär hos medlemmar o andra.
Spruthuset har färdigutrustats med en komplett AV- utrustning. Den har hyrts ut ett antal gånger till andra
föreningar och privatpersoner.

Styrelsen har under året haft regelbunden kontakt med kommunens representanter och visat på åtgärder som behöver
vidtas för att samhället ska fungera på ett bra sätt.
Styrelsen arbetar vidare med gamla och nya frågor och hoppas på goda resultat för 2020 och att Sotenäs kommun tar sitt
ansvar så att Hovenäset ges samma möjlighet till utveckling som övriga orter inom kommunen.
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