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Nyt tilskud til Sønderho havn – vi nærmer os målet på 6 mio kr.
Friluftsrådet gav i sidste uge tilsagn på 400.000 kr i tilskud til Sønderho Havn. De øvrige tilskudsgivere er Nordea
fonden, Den A P Møllerske Støttefond, Sportgoodsfonden, S E Vækstpulje og Villemoes Holding. Vi har nu rundet
de 4 mio kr. Målet er, at vi når 6 mio kr. i år.
Uddybningen af Slagters Lo blev indstillet i februar for at undgå forstyrrelse af fuglelivet. Når gravearbejdet
genoptages til september, er det planen at nå helt til Sønderho med en sejlbar rende, der også vil sikre
gennemstrømning af tidevand.
Vi søger nu tilskud til det arbejde, der herefter skal udføres ved Børsen og i Dybet, hvor der skal være
tilstrækkeligt bredt til at både kan ligge for svaj. Der skal være mulighed for at sætte både i vandet og hale dem
op. Derudover vil vi gerne gøre området ved Børsen endnu mere attraktivt som samlingssted, og udnytte de nye
muligheder der bliver for at alle, ikke mindst børn, kan lære om den enestående.

Stort overskud fra fællesspisning gik til Svenskeren
Sønderho Havn Støtteforening var vært for fællesspisning i Sønderho Forsamlingshus fredag den 1. marts. Med
mere end 90 spisende gæster var det et meget velbesøgt arrangement, der gav et overskud på 2000 kr.
Bestyrelsen besluttede at overføre overskuddet til Svenskeren i Nordby. Broen er nu færdig, og den bliver officielt
indviet i forbindelse med ”Vild med Vand” lørdag 15. juni kl 11.

Grundlovsfest ved Børsen onsdag 5. juni
Havneforeningen, Borgerforeningen, Forsamlingshuset og Jagtforeningen arrangerer igen i år grundlovsfest ved
Børsen. Festen starter kl 12. Grundlovstalen holdes kl 14 af Brian S Nielsen, søn af købmand Eigil i Sønderho. Se
hele programmet på www.sonderhohavn.dk

Generalforsamling 2019
Den årlige generalforsamling afholdes lørdag den 13. juli 2019 kl 14 i Sønderho Gamle Skole. Dagsorden ifølge
vedtægterne.
Vi vil gerne invitere alle med fast tilknytning til Sønderho til at deltage i generalforsamlingen, hvor vi bl.a. vil
præsentere foreningens planer for udformning af havneområdet. Vi vil meget gerne høre jeres mening!

Mange hilsner fra bestyrelsen
Anders Bjerrum (formand), Helle Holm-Nielsen (næstformand), Stella Husted Krogager (kasserer), Per Trankjær
(bestyrelsesmedlem), Hans Fischer-Nielsen (bestyrelsesmedlem), Willy Morgenstern (suppleant) og Svend
Lauridsen (suppleant).
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