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Margit Daugaard fylder 60 år her i april, og nu synes 

hjemmesidens redaktion, at det er på tide, at hun får lidt 

anerkendelse for sit, gennem 12 år, store arbejde for 

havnefesten. 

 

Jon Jensen, formand for Hou Hallens Venner, som hvert år 

arrangerer havnefesten til glæde for driften af Hou Hallen, 

siger om Margit: 

  

”Hun er en vigtig drivkraft i arbejdet for havnefesten. Alt hvad 
hun påtager sig, løser hun på bedste måde. Især hendes 

arbejde med at skaffe sponsorer er fantastisk. Havnefesten 

kunne ikke få det overskud, det hvert år er lykkedes at opnå, 

hvis ikke Margit var så god til at skaffe sponsorer.” 



(Man kan gå ind på Hou Havnefests hjemmeside og se oversigt 

over sponsorerne.) 

 
På redaktionens vegne besøgte jeg Margit i hendes dejlige hus 

i Søndergade. 

 

Margit har boet i Hou i 12 år. Før boede hun i Odder, men kom 

ofte til Hou for at nyde et ophold i Cafeen på havnen og 

stranden. 

 

Da huset i Søndergade var til salg, faldt hun for beliggenheden 

og købte det, selv om det krævede en større renovering. 

I dag er huset skønt og meget romantisk indrettet. 

 

Hun elsker blomster og farver, og husets mange vaser er altid 
fyldt med blomster. Den lille have bugner af blomster, et 

dejligt drivhus og en gammel robåd ligger som sandkasse til 

hendes små børnebørn, som hun elsker at være sammen med. 

 

Der er også plads til to store dejlige hunde i hendes liv. De 

sørger for, at hun får motion via lange gåtur, og er til stor 

glæde for hendes børnebørn. 

  

Kort tid efter at hun var flyttet til Hou, fandt hun en seddel  fra 

Hou Hallens Venner i sin brevkasse. Den indeholdt oplysninger 

om havnefesten og en invitation til et møde. Man efterlyste 

hjælpere til afvikling af havnefesten. Hun gik til mødet og 
meldte sig som hjælper. 

 

Man har pligt til efter bedste evne at yde noget for det 

samfund, man er en del, synes hun. Det er jo en forudsætning 

for et levende og godt miljø i byen, at der er mennesker, der 

deltager aktivt for at skabe liv og glæde for beboerne. 

Dem er der heldigvis mange af i Hou, siger hun. 

 

http://hou-hallens-venner.dk/havnefesten.html


Margit arbejder som kundechef i et softwarefirma, der leverer 

løsninger til avisbranchen. Det betyder, at hun ofte skal på 

forretningsrejser for sit firma. Lige nu er hun mest på rejser til 
Tyskland, men hun har rejst i mange andre lande. 

 

Trods et krævende job må det beundres, at hun bruger så 

meget tid på havnefesten. 
 
 
06.04.2017/Ingrid Ravnsbo 

 
 
 


