
Sønderho Havn Støtteforening Generalforsamling 27.06.2021 
25 personer deltog i generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent: Johan Brink Jensen takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for gyldig, 
idet den var rettidigt annonceret i Fanø Ugeblad. Dette blev godkendtes. 

2. Formandens beretning: Formanden Anders Bjerrum aflagde beretning. Se venligst andet steds på 
hjemmesiden. 

3. Regnskabet for 2020 blev forelagt af kasserer Stella Husted Krogager. Sønderho havn er gældfri, og 
regnskabet viste, at indtægter og udgifter balancerer på driftsbudgettet som forrige år. På trods af 
projektet til uddybning af renden, er der ikke gjort indhug i foreningens aktiver. Graveprojektet er 
blevet finasieret i takt med udviklingen af gravearbejdet. Foreningens driftsbudget bogføres af 
foreningen, mens grave- og broprojekt har været ført i mellemregning hos Fanø Kommune, og således 
underlagt kommunerevision. Hvor fondene ikke har overført tilskuddene direkte til Fanø Kommune har 
SHS løbende overført beløb fra tilskudsgivere til Fanø Kommune. Dette regnskab forventes afsluttet 
inden for kort tid. 
Regnskabet godkendtes af generalforsamlingen. 

4. Indkomne forslag: Ingen modtaget 
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år: Kasseren foreslog en fortsættelse af årligt 

kontingent på kr. 150 per husstand, hvilket blev godkendt. 
6. Valg af bestyrelse: Anders Bjerrum (formand) ønskede ikke genvalg. Bestyrelsesmedlem Kåre Traberg 

Smidt havde valgt at stille sit i bestyrelsen til rådighed. Stella Husted Krogager 
(kasserer) var også på valg, og accepterede genvalg. Nyvalgt blev Brian Schmidt Nielsen og Christen 
Thygesen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende. 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Willy Morgenstern ønskede ikke genvalg, og Nicolai Golles 
Rasmussen blev valgt ind som suppleant. 

8. Valg af revisor og dennes suppleant: Niels Oestens ønskede ikke at fortsætte, bestyrelsen vil bestræbe 
på at finde en ny revisor. 

9. Evt. Bestyrelsen blev af et medlem opfordret til at se hvorledes den kan arbejde for bedre 
afmærkning med koste i Vadehavet. Det er uvist i hvilket regi denne opgave ligger nu. Moderne teknik 
er en opbakning, når der sejles, men kan ikke erstatte stående afmærkning i havet. Afgående formand 
Anders Bjerrum sidder i Vadehavets bådeklubber som næstformand og bliver gerne på denne post.  
Derefter takkede Helle Holm-Nielsen afgående formand Anders Bjerrum for hans store arbejde som 
formand igennem alle årerne. Anders’ kampgejst, stædighed og store kompetence har sin store andel i, 
at såvel Kåver, som tapet og havn er lykkedes. Anders har ydet en kæmpeindsats, mange tusinde timer 
af hans tid er investeret i havnen. Anders har været med 82 bestyrelsesmøder og 13 
generalforsamlinger uden fravær, samt deltaget i utallige møder i Vadehavsregi, når han mente det 
kunne fremme havneprojektet. Anders har altid sagt, han ville stoppe, når vandvejen var etableret og 
det er så nu. Helle Holm-Nielsen sluttede med som tak at udnævne Anders Bjerrum til æresmedlem og 
overrakte ham på foreningens vegne en mooring, så hans båd kunne ligge sikkert i havnen.  
Helle Holm-Nielsen takkede Willy Morgenstern for sit mangeårige virke i bestyrelsen. 
Johan Brink Jensen takkede for god ro og orden og afsluttede mødet. 

Anders Bjerrum / Stella Husted Krogager 
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