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Formandens beretning på Sønderho Havns generalforsamling
Det vigtigste resultat i 2018/19 er, at tilsagn om tilskud til uddybning af Sønderho Havn har rundet 4 mio kr.
Dermed er etape 1 fuldt finansieret, og vi har modtaget de første bevillinger til etape 2. Vi mangler endnu 2 mio
kr. i forhold til det samlede budget for begge etaper på 6 mio. kr. Foreningen har sendt en række ansøgninger,
som vi forventer svar på i løbet af et par måneder, og samtidigt arbejder vi på at gøre projektet så økonomisk
fornuftigt som muligt, nu efter at udgravningsarbejdet er påbegyndt, og hvor vi bedre kan beregne projektets
konkrete omfang. Derfor har SHS en realistisk forventning om at få hele finansieringen på plads i år.
Uddybningsarbejdet startede i december 2018 med uddybning af Slagters Lo. På grund af tekniske problemer
nåede entreprenøren kun at uddybe 1,7 km af den 5 km lange sejlrende til Sønderho, inden trækfuglesæsonen,
hvor arbejdet skulle sættes på pause. Entreprenøren fortsætter arbejdet i september i år med nyt udstyr, når der
igen af hensyn til trækfuglene må graves. Vi forventer, at uddybning af sejlrenden bliver færdig i år. Dermed er
etape 1 gennemført og den sejlbare rende til Sønderho er blevet genetableret.
Når renden er uddybet, vil tidevandet igen strømme frit ind og ud to gange i døgnet. Tidevandbølgen fra syd og
nord mødes i et vandskel. Det bliver spændende at se, om vandskellet kommer til at ligge ved Fuglsand, hvor det
ligger i dag, eller om det rykker længere nordpå, hvor det tidligere har ligget. Vi forventer, at gennemstrømningen
nogle steder vil skabe erosion, som vil øge rendens tværsnit, mens der andre steder vil blive aflejret sandbanker i
renden. Foreningen vil løbende pejle renden og sætte ind med vedligeholdelse, når det bliver nødvendigt.
Sønderho Havn Støtteforening arbejder sammen med Fanø Kommune, der står som bygherre for projektet. Lige
nu arbejder vi med planlægning af etape 2, som er selve havneområdet. Ved Sønderho skal sejlrenden uddybes i
større bredde, så der bliver plads til at bådene kan ligge for svaj. Der er forslag om at udlægge en del af det
opgravede sand uden for diget, hvor det vil udgøre et forland i form af en ca. 30 m bred strandeng langs diget.
Forlandet vil bidrage til at stabilisere diget under en stormflod. Desuden vil forlandet fremstå som et rekreativt
område, en marskeng med lavt annelgræs, hvor man kan færdes tørskoet, og brede sit tæppe ud og lade børnene
lege. Vi er endnu kun i idéfasen, og vi er meget åbne for forslag til hvilke funktioner, havneområdet skal
indeholde. De funktioner vi mest hører om er:
− Anløbsbro (flydebro)
− Sted, hvor børn kan fange krabber
− Slæbested
− Plads til småbåde, joller og kajakker, og surfbrætter
− Rampe til søsætning af større både (redningsvej)
− Skab med redningsveste til børn
− Opholdsfaciliteter, bål og grillplads
− Trappestier fra P-pladsen til forlandet foran diget
− Beskyttelse af digekronen mod færdsel, evt. anlæggelse af en sti foran diget
− Toilet, vand, el
Herudover er der også behov for at diskutere, hvor klub og instruktionsaktiviteter kan foregå, og der er også rejst
ønske om adgang til shelter-pladser i nærheden af Sønderho Havn.
Det er nu, hvor der snart kommer vand i havnen, at vi skal have alle forslag på bordet, så derfor beder foreningen
alle der er interesserede om at indsende deres forslag og kommentarer til: info@sonderhohavn.dk. Foreningen
vil senere, når alle kan se, at der er kommet en dyb rende ved Børsen, afholde et informations- og debatmøde,
hvor udformningen af havneområdet vil blive drøftet.
Efter debat og godkendelse af beretningen blev regnskabet præsenteret og godkendt. Kontingentet blev fastsat til
150 kr. (uændret).
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Der var valg til bestyrelsen. Anders Bjerrum og Stella Husted Krogager blev genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem
blev valgt Kåre Traberg Smidt. Suppleanterne Willy Morgenstern og Svend Lauridsen blev genvalgt.
Under eventuelt takkede Anders Bjerrum bestyrelsen for godt samarbejde. Anders takkede Per Trankjer for de
mange år han har arbejdet i bestyrelsen. Per har haft ansvaret for anløbsbroen ved Børsen, som nok er
foreningens hidtil mest populære projekt. Anders takkede også fundingudvalget og især Lauritz Holm-Nielsen for
hans store engagement i Sønderho Havn.

God sommer!
Mange hilsner fra bestyrelsen
Anders Bjerrum (formand), Helle Holm-Nielsen (næstformand), Stella Husted Krogager (kasserer), Kåre Traberg
Smidt (bestyrelsesmedlem), Hans Fischer-Nielsen (bestyrelsesmedlem), Willy Morgenstern (suppleant) og Svend
Lauridsen (suppleant).
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