Tillykke, Ole Poulsen!

Søndag den 25. marts fylder Ole Poulsen 80 år. Til lykke med dagen!
Lillian og Ole Poulsen flyttede til Hou i 1972. De byggede hus på
Skolegade, en meget velvalgt placering skulle det vise sig, for senere
kom både Stadion og Hou Hallen til at ligge lige over for. Og begge dele
har fyldt meget i Oles liv.
Ole begyndte at spille fodbold, og efter et par år blev han valgt ind i
HOIF’s bestyrelse. I 1976 blev han formand, en post han bestred i
omtrent 35 år. Som formand
gjorde Ole mere end at lede
og fordele arbejdet. Han gik
selv i spidsen, når opgaverne
trængte sig på. Han kridtede
baner op – og det gør han
stadig. Han deltog aktivt i
Hou Hallens bestyrelse 1994. F.v. Jon
Jensen, Anna Marie Christensen, Ole
Poulsen, Heidi Jaiser og Berit Sørensen

indsamling af flasker og aviser, når der skulle skaffes penge til
foreningens aktiviteter. I 12 år mødte han troligt op hver fredag aften i
vintersæsonen for at afvikle indefodbold. Og han var med til at få bygget
Hou Hallen.
Ole er stadig meget aktiv: Han
samler lopper til loppemarked. Han
er med til at arrangere Havnefest
og er fast truckfører her. Han er
tovholder ved tilbygningen til Hal 2
og arbejder med, så langt som
kræfterne rækker. Og så er han i
bestyrelsen for Hou Hallen, for
Varmeværket og for Vandværket.

På sine ældre dage har Ole kvittet
fodboldspillet til fordel for
badminton og fitness.

Ole er en ildsjæl, en af dem, der
har været med til at sætte gang i
byen. De fleste Hou-borgere har
mødt ham, når han er i gang med
en opgave til gavn for fælleskabet,
og har nydt godt af hans indsats i
foreningslivet. For Ole er det en
selvfølge at tage fat og sørge for,
at ting bliver gjort. Tak for det!
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