23. juli 2022
Nyhedsbrev nr. 1/2022-2023
Til medlemmerne af Sønderho Havn Støtteforening
Den første generalforsamling siden Sønderho Havns og Slagters Los genåbning for 1 år siden blev afholdt
den 3. juli. På generalforsamlingen genvalgtes Helle Holm-Nielsen og Hans Fischer-Nielsen til bestyrelsen og
Jens Peter Kolding valgtes som nyt medlem. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med
Helle Holm-Nielsen som formand, Brian Schmidt Nielsen som næstformand og Stella Husted Krogager som
sekretær og kasserer. Øvrige medlemmer er Hans Fischer-Nielsen og Jens Peter Kolding. Som suppleanter
genvalgtes Christian Fischer og Nicolaj Golles Rasmussen.
Et forslag til vedtægtsændring blev vedtaget og lyder således: 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.
Et fyldigt referat med formandens beretning kan læses på Sønderho Havns hjemmeside
www.sønderhohavn.dk.
Fanø Kommunes vandstandsmåler og foreningens vejrstation fungerer fint og registrerer løbende vand- og
vejrdata, som kan aflæses på hjemmesiden under bjælken ”Om Sønderho Havn”. Alle data fra
vandstandsmåler og vejrstation registreres løbende og videresendes til DMI. Nu kan man præcist få
tidevandssituationen og prognosen for de kommende dage, og se en mere præcis vejrudsigt, der bl.a.
baserer sig på data målt i Sønderho. Prognoser kan ses på DMI’s hjemmeside under ”Sønderho”,
tidevandsprognosen ses nederst på siden under vejrudsigterne https://sønderhohavn.dk/hjem/om-snderho-havn/s-nderho-havn-vejrstation/. Stor tak til de frivillige kræfter, og sponsorer der har gjort det
muligt.

Nationalparkskibet ”Vadehavet” i Sønderho havn den 16. og 17. juli 2022
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Der har som sidste år været et rigt liv ved Børsen og på broen ud til havnebassinet. Rigtig mange
mennesker i alle aldre har tilbragt mange gode timer her, benyttet de nye borde og bænke og fået viden fra
de 3 informationsplinte, der er opstillet som en del af Nationalpark Vadehavet og Fanø Kommunes
formidlingsprojekt om Vadehavet. Mange har via QR-koderne læst om Sønderho Havn, vand, vind og vejr,
Børsen, æ Kåver og flere, som foreningen har opsat forskellige steder ved Børsen og på broen. Endnu
mangler nogle få ting at blive gjort færdig af Fanø Kommune i området omkring Børsen, bro og havn, bl.a.
udlægning af strandskaller på vejen fra digeporten til det lille slæbested, men når disse ting bliver lavet, vil
området være som det blev ønsket på et offentligt møde i januar 2020.

”Martha” i Sønderho den 18. juli 2022

Sejlads med både i Slawters Lo og i havnen er kommet senere i gang i år end forventet, så vi vil kraftigt
opfordre vores medlemmer og sejlere fra Vadehavets Bådklubber til at tage en tur i Slawters Lo ligesom
turbåden Martha og Nationalpark Vadehavet gjorde i midten af juli, da de besøgte Sønderho Havn.

Liv ved havnen den 23. juli 2022

I det kommende år vil foreningens hovedfokus være at holde sejlrenden og havnen åben for sejlads og
fortsætte det gode samarbejde med Fanø Kommune. Mens vi venter på kommunens projekt om en
forhøjelse af sønderhodiget realiseres, stiller vi os til rådighed med råd og dåd i forbindelse med
kommunens projekt.
Mange hilsener fra Sønderho Havns bestyrelse
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