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Kære medlemmer af Sønderho Havn Støtteforening
Sønderho Havn er genåbnet
Sønderho Havn blev lørdag den 26. juni 2021 indviet med et brag af en fest. Everten Rebecca og
nationalparkskibet Vadehavet med signalflag lå ved vores fine nye bro. Motorbåde fra Esbjerg, Ribe
og Nordby sammen med kajakroere fra Nordby og sejlere Hjerting og Ho var mødt op for at fejre
os. I alt deltog ca. 700 i åbningen. Den festlige dag blev yderligere understreget af, at mange bar
fanødragter.

Borgmester Sofie Valbjørn taler

Formanden Anders Bjerrum og borgmester Sofie Valbjørn talte, og efter sin tale foretog
borgmesteren den officielle åbning. Næste talere var formanden for boghandler Henning Clausens
fond, som var den største tilskudsgiver med et bidrag på 1,5 millioner kr., og medlem af byrådet og
formand for Erhvervs- Natur- og Teknikudvalget Christian Lorenzen og til sidst talte medlem af
bestyrelsen for Energiselskabet Norlys’ vækstpulje Freddy Christensen.

Herefter blev der danset sønderhoning og fannik arrangeret af Fonden gamle Sønderho. Peter
Uhrbrand og Ole Mouritzen spillede under hele festen, og et stort antal frivillige sørgede for
forplejningen. Uden frivillige ingen fest. Sønderho Kro og Kirsten Stidsholt havde sponsoreret
fanøkringler som blev indtaget med den traditionelle kaffepunch. Af billederne får I et indtryk af
stemningen og den store glæde over at havnen nu igen er sejlbar.
Bestyrelsen vil gerne endnu engang takke de mange, som har gjort projektet Sønderho Havn muligt,
og alle der hjalp med at gøre åbningen til den store fest, det var.

Kajakker ankommer fra Nordby

Kajakker i havnen

Liv på broen. Børnene havde en fest

Rebekka og Zeehan med signalflag
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Allerede fredag lodsede Bjarne Kiholm i motorbåden Nana Rebecca og nationalparkens ”kuf”
Vadehavet fra Lundvig Løb gennem Slagters Lo til havnen. Det var et bevægende syn for de mange
fremmødte, da skibene ankom til havnens nye bro kl. 15.30.

Nana lodser Rebecca og Vadehavet gennem Slagters Lo og ankommer til havnen

Skibene ved flydebroen

Vadehavet afsejler lørdag eftermiddag

SHS generalforsamling
Søndag den 27. juni afholdtes generalforsamling. Anders Bjerrum (formand) aflagde beretning for
2020 og sluttede beretningen med at meddele, at han efter 11 år som formand og som medlem af
bestyrelsen siden foreningens start i 2008, ikke ønskede genvalg. Stella Husted Krogager (kasserer)
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fremlagde årsregnskabet for 2020, og redegjorde for foreningens driftsudgifter. Kontingentet til
foreningen blev fastsat til 150 kr. pr. år.
Der afholdtes valg til bestyrelsen. Ud af bestyrelsen trådte medlemmerne Anders Bjerrum, Kåre
Traberg Smidt og suppleant Willy Morgenstern, og nyvalgt blev Brian Schmidt Nielsen og Christen
Thygesen. Stella Husted Krogager genvalgtes og Christian Fischer genvalgtes som suppleant og
Nicolaj Golles Rasmussen valgtes som ny suppleant.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger:
Helle Holm-Nielsen (formand), Brian Schmidt Nielsen (næstformand), Stella Husted Krogager
(kasserer), Hans Fischer Nielsen og Christen Thygesen ordinære medlemmer og suppleanterne
Christian Fischer og Nicolaj Golles Rasmussen.
Under eventuelt holdt næstformanden Helle Holm-Nielsen en tale, hvor hun takkede Anders
Bjerrum for hans store engagement siden foreningens start, og fremhævede det kæmpe arbejde,
Anders havde lagt i bestyrelsesarbejdet i alle årene. Mange tusinde timer er gået med arbejde for
havnen. Uden Anders’ ihærdighed og kampgejst havde vi ikke haft en sejlbar rende og en havn i
dag. For at nå det mål har Anders deltaget i utallige møder i vadehavsregi når han mente det kunne
fremme havneprojektet. På vegne af bestyrelsen udnævnte Helle Holm-Nielsen Anders Bjerrum til
æresmedlem af SHS og overrakte ham foreningens gave, en mooring til hans båd.
Såvel referatet fra generalforsamlingen som formandens beretning kan læses på foreningens
hjemmeside www.sonderhohavn.dk.
HM Dronningen besøger Sønderho Havn onsdag den 1. september 2021
Og til sidst, men nok ikke mindst, har vi i dag fået at vide af Fanø Kommune, at HM Dronningen i
forbindelse med sit officielle besøg på Fanø onsdag den 1. september 2021 vil besøge Sønderho
Havn, hvor der forventes at mange glade mennesker, børn med flag, folk i fanødragter m.m. vil
byde Dronningen velkommen. Tidspunkt for besøget er endnu ikke oplyst, men vil blive annonceret
i Fanø Ugeblad og på TV Fanø.
På bestyrelsen for Sønderho Havns vegne
Helle Holm-Nielsen
formand
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