Sønderho 03-07-2022
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Referat fra
Generalforsamling i Sønderho Havn Støtteforening søndag den 3. juli 2022 kl. 13
Valg af dirigent
Johan Brink Jensen valgtes som dirigent. Johan konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig
jfr. vedtægtens paragraf 5, stk. 2.
Formandens beretning
Helle Holm-Nielsen præsenterede bestyrelsen, Brian Schmidt Nielsen, Hans Fischer-Nielsen, Christen
Thygesen, suppleanterne Christian Fischer og Nicolaj Golles Rasmussen og tovholderne Per Hofman Hansen,
Lauritz Holm-Nielsen og Anders Bjerrum og takkede alle for et godt samarbejde i året der var gået. 4
bestyrelsesmøder er blevet afholdt og foreningen har 174 medlemmer.
Foreningen fået stor hjælp med prikning af renden fra sønderhoningerne, og Brinch & Sønner bistod med
gravearbejde ved både forland og havnebassin. Det gode samarbejde med Fanø Kommune er fortsat. Tak til
alle der på den ene eller anden måde har hjulpet i det forgangne år.
Mange både, kajakker og kanoer har været på besøg, og paddle boards har nydt at sejle ud fra havnen i
renden. Børsområdet har haft mere end 50.000 besøgende. Et særligt fint besøg aflagde Hendes Majestæt
Dronningen under sit officielle besøg på Fanø foranlediget af den tidligere borgmester Sofie Valbjørn. Johan
Brink Jensen var initiativtager til et besøg af Miljøminister Lea Wermelin på Fanø og ved Børsen. Lea
Wermelin blev orienteret om fordelen for Fanø ved i forbindelse med en digeforhøjelse at anvende sand og
klæg fra havnebassinet og renden i stedet for at hente materiale på fastlandet. En besparelse på mindst 15
mill. kr. For havneprojektet vil det betyde, at renden kan få den bredde på 20 m og dybde på 2 m som
gravetilladelsen lyder på, men som vi desværre ikke have råd til fra starten. Lea Wermelin forstod
problemstillingen med genanvendelse af sand og klæg og har kvitteret positivt overfor Fanø Kommune.
Foreningen har i årets løb fået en ny hjemmeside som er udarbejdet af Per Hofman Hansen. På
hjemmesiden er der anbefalinger til, hvor og hvordan man kan besejle Sønderho samt mange andre nyttige
oplysninger. Hjemmesiden findes på https://www.sønderhohavn.dk og er oversat til engelsk af
reservatinspektør Palle Uhd Jepsen, Hjerting, og til tysk af gymnasielektor og garvet sejlerentusiast Jens
Wollschläger, Eckernförde. Per Hofman Hansen har også påtaget sig at vedligeholde hjemmesiden. Stor tak
til alle 3 for indsatsen.
Også med Per Hofman Hansens forslag findes der nu QR koder forskellige steder ved Børs og havn. I
forbindelse med Nationalpark Vadehavets store formidlingsprojekt er der opstillet nye borde og bænke ved
Børsen samt 3 formidlingsplinte og et formidlingsbord, der fortæller om Vadehavet og Sønderho Havn.
Foreningen har fundet at med QR-koder, plinte og bord fra Nationalparken, gives der tilstrækkelig
formidling om havnen, og vi har derfor besluttet ikke at genoptrykke formidlingsfoldere, da udgiften hertil
er betydelig i forhold til foreningens indtægter.
En vejrstation er blevet sat op i antenneforeningens mast. Den fungerer og sender løbende vejrdata, til DMI,
hvor vejrdata ligesom vandstandsdata målt i havnebassinet indgår i de prognoser der kan ses dels direkte
på havnens hjemmeside (https://sønderhohavn.dk/hjem/om-s-nderho-havn/s-nderho-havn-vejrstation/),
eller på DMI ved at skrive Sønderho I søgefeltet. Stor tak til Lauritzenfonden, SuperBrugsen og Norlys’

vækstpulje, Sønderho Antenneforening og Per Hofman Hansen og Jan Bjerrum Pedersen og Fanø Kommune
for at muliggøre dette.
Anløbsbroen er i årets løb blevet overdraget til Fanø Kommune, og foreningen søger om at kommunen i det
kommende år også vil overtage Kåveren. Helle Holm-Nielsen lovede at undersøge om Fanø Kommune også
overtager ponton’erne.
Fanø Kommune har opfyldt et stort ønske fra havnen ved at placere en toiletvogn, som står ved Narhuk.
Sønderhotapetet er midlertidigt nedtaget, fordi trængslen af interesserede var blevet for stor i den snævre
gade ved Lorenzens butik. Foreningen arbejder nu for at ophænge det nær Info-rummet.
Endeligt opfordrede formanden foreningens medlemmer til at hjælpe med at finde folk, der kunne have
lyst til at indgå i arbejdet omkring havnen i bestyrelsen.
Formanden sluttede af med at nævne, at Fanø Kommunes digeprojekt desværre er blevet udskudt og nok
ikke kan forventes igangsat før tidligst i efteråret 2023 og sandsynligvis først i 2024, så foreningen må
forberede sig på udgifter til en mindre oprensning i havnebassinet og i renden både i 2023 og 2024.
Johan supplerede oplysningerne om digeprojektet med en oplysning om, at det projekt der var tegnet,
havde en meget flad kurve, hvilket ville påvirke strandengen med en kraftig reduktion til følge, så FK skulle i
gang med at lave et nyt projekt.
Formandens beretning godkendtes af generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer
Efter forslag fra bestyrelsen vedtoges formålsparagraffen ændret fra: Foreningens formål er at arbejde for
genetablering og vedligeholdelse af Sønderho Havn, havneområdet ved Børsen og sejlrenden og sømærket
Æ kåver.
Til: Foreningens formål er at opretholde, drive og vedligeholde naturhavnen ved Børsen inklusiv renden fra
Slawters Lo til æ Dyv. At fremme interessen for at sejle i Vadehavet for Fanøs maritime historie og at
vedligeholde sømærket æ Kåver.
Regnskab 2021
Kasserer Stella Krogager forelagde regnskabet, som blev godkendt af generalforsamlingen. Et spørgsmål gik
på om Fanø Kommune også overtager ansvaret for den lille ponton. Helle Holm Nielsen vil forsøge at
afklare dette med kommunen.
Indkomne forslag
Ingen
Fastlæggelse af kontingent
Uændret til kr. 150.
Valg af bestyrelse:
Helle Holm-Nielsen (formand) og Hans Fischer-Nielsen (bestyrelsesmedlem) var begge på valg og begge
genopstillede og genvalgtes. Christen Thygesen ønskede ikke at modtage genvalg. I stedet valgtes på forslag
fra bestyrelsen Jens Peter Kolding uden modkandidat.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Christian Fischer og Nicolaj Golles Rasmussen var begge på valg og genvalgtes.
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Valg af revisor
Niels Johansen, Sønderho, genvalgtes.
Eventuelt
Anders Bjerrum nævnte at kikkerten ved Børsen trænger til vedligeholdelse og at han gerne tager ansvaret
for dette arbejde. Bestyrelsen tog med tak imod tilbuddet.
Per Hofman Hansen præsenterede hvordan vejrstationen kan aflæses og hvordan den kan tilgås fra
hjemmesiden og fra DMI
Dirigenten Johan Brink Jensen takkede bestyrelsen for et godt arbejde og generalforsamlingen takkede
Johan for at have ledet generalforsamlingen.

Med kameraet på din mobiltelefon kan du konstatere, at QR-koden fører dig til foreningens hjemmeside.
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