Maj 2022
Til medlemmerne af Sønderho Havn Støtteforening
Sommeren er snart over os, sejlersæsonen i fuld gang og Sønderho Havn har et stykke tid
været klar til at modtage besøg.

Nyt vedr. sejlads på Sønderho Havn: Prikningen fra Lundvig Løb gennem Slagters Lo blev
afsluttet medio maj. Der er i år sat væsentlig flere koste op end sidste år, så alle sejlere skulle
kunne finde vej gennem den snævre indsejling. Kostene er sat op i henhold til de
internationale regler for afmærkning. Stor tak til alle, der har været involveret i dette arbejde.
Reglerne kan I finde på Sønderho Havns hjemmeside https://sønderhohavn.dk/hjem/om-snderho-havn/afm-rkning-i-sejlrenden, naturligvis på dansk men også på engelsk og tysk. Stor
tak til både universitetslektor Palle Uhd Jepsen for den engelske oversættelse og til
gymnasielektor Jens Wollschläger fra Eckernförde for den tyske oversættelse.
Vejrstationen: Den 21. april blev vejrstationen opsat i Sønderho Antenneforenings mast.
Data vedrørende vejret i Sønderho målt på stedet vil snarest muligt indgå i DMI’s
vejrmeldinger for Sønderho og i grundlaget for vejrprognoserne, som de fremgår af DMI’s
hjemmeside. Vi arbejder på også at få vejrdata og vejrudsigter overført både til SHS’s og
Sønderho Antenneforenings hjemmesider. (Hertil har vi lavet en foreløbig side på vores
hjemmeside med vand- og vejdata fra Sønderho: https://sønderhohavn.dk/hjem/om-snderho-havn/s-nderho-havn-vejrstation). Foreningen vil gerne takke Norlys Vækstpulje,
Lauritzen Fonden og Superbrugsen på Fanø for deres tilskud, som har muliggjort anskaffelsen
af vejrstationen og Sønderho Antenneforening for at måtte bruge deres mast.
Anløbsbro og vandstandsmåler: Sønderho Havns fine anløbsbro er i løbet af foråret blevet
overtaget af Fanø Kommune, som har påtaget sig ejerskabet og ansvaret for broen. Fanø
Kommune har nu, som annonceret i sidste nyhedsbrev, opsat en vandstandsmåler for enden
af broen. Siden den 23. maj har det været muligt at se den aktuelle vandstand i havnen og se
prognosen for hvordan vandstanden svinger i de kommende dage. Der arbejdes på også at
gøre det muligt at se vandstands- og tidevandsforholdene ved Sønderho Havn via et link på
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havnens hjemmeside (se ovenstående links). Foreningen vil gerne takke Fanø Kommune for
på denne måde at have forbedret forholdene ved havnen.
Sønderhotapetet, som i mange år har hængt på væggen ved Lorenzens Butik, forventer vi vil
holde flyttedag, da en genbo til tapetet, har følt sig generet af de mange mennesker, der
besøger tapetet, specielt i forbindelse med større gruppers ophold foran tapetet. Derfor flytter
sønderhotapetet til nordvæggen på pladsen, hvor rutebilen holder, såfremt Fanø Kommune
siger god for det.
Bestyrelsen har af økonomiske grunde besluttet ikke at længere at trykke foldere om havnen
og kåveren.
QR-koder. På kåveren er opsat en QR-kode, der giver de samme oplysninger, og inden længe
vil vi også opsætte QR-koder i børsområdet med oplysninger om havn, Slagters Lo og området
ved Børsen. Prøv med jeres mobiltelefon af aflæse de to koder.

Ingen SHS Facebook-side: Bestyrelsen har besluttet, at foreningen ikke skal have en officiel
Facebook-side, da vi ikke har ressourcer til at vedligeholde siden. Det står naturligvis brugere
af havnen frit for selv at danne en gruppe.
Grundlovsdag: SHS har i mange år sammen med Borgerforeningen, Jagtforeningen og
Forsamlingshuset stået for et arrangement Grundlovsdag ved Børsen. I år falder pinsen og
Grundlovsdag så tæt på hinanden, at Grundlovsarrangementet af praktiske grunde afvikles
ved Forsamlingshuset søndag den 5. juni kl. 12-19. Grundlovstalen holdes af Nicolai Mallet kl.
14.
Generalforsamling: Søndag den 3. juli kl. 13 afholdes SHS’ årlige generalforsamling i
Forsamlingshuset, som jeg indtrængende vil opfordre alle medlemmer til at deltage i.
Dagsordenen vil blive udsendt omkring 15. juni og udover de punkter, som vedtægten
foreskriver, vil den indeholde et punkt vedr. en vedtægtsændring, idet vi nu har en havn, og
foreningens formål først og fremmest er at drive og vedligeholde renden og havnen.
Bestyrelsesarbejdet: Som formand vil jeg gerne bede foreningens medlemmer om at
overveje om der ikke i blandt dem, er personer der kunne tænkes at ville indgå i
bestyrelsesarbejdet nu eller måske næste år. Det er vigtigt at bevare fokus på at holde havnen
åben og sejlbar og sikre Fanø Kommunes og andre myndigheders støtte til det arbejde.
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Havnen har altid været en naturhavn, og det ligger heri at vi hele tiden skal forholde os til at
arbejde med naturkræfterne. Det er et spændende arbejde, som alle skal være hjerteligt
velkomne til at deltage i, og vi vil meget gerne inddrage yngre kræfter med tid og lyst til at
tage en tørn for Sønderho Havn. Kender I nogen, der er interesserede, er I meget velkomne til
at henvende jer til et af bestyrelsens medlemmer eller sende en e-mail til
info@sonderhohavn.dk.
Kontingentbetaling: SHS minder om, at foreningen har brug for, at alle dens medlemmer
betaler kontingentet, derfor vil der inden længe blive udsendt en mail, til de der endnu ikke
har betalt for 2022.
Venlig hilsen
Helle Holm-Nielsen (formand), Brian Schmidt Nielsen (næstformand), Stella Krogager
(kasserer), Hans Fischer-Nielsen, Christen Thygesen, Christian Fischer (suppl.), Nicolaj Golles
Rasmussen (suppl.)

3

