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Ti år med Sønderho Havn Støtteforening
Sønderho Havn Støtteforening havde stiftende generalforsamling 16.7.2008. Foreningen har levet op til sit
formål: ”At arbejde for genetablering og vedligeholdelse af Sønderho Havn, havneområdet ved Børsen og
sejlrenden og sømærket Æ Kåver”. Vi har i løbet af de 10 år leveret følgende resultater:
-

Genrejsning af Æ Kåver
Etablering af anløbsbro ved Børsen
Opsætning af en udsigtskikkert
Fremstilling af en plancheudstilling om Sønderhos maritime historie gennem 400 år
Gennemførelse af en miljøundersøgelse (VVM) for Sønderho Havn
Opnået tilladelse til uddybning af den tilsandede sejlrende.

Resultaterne er opnået gennem et teamwork med mange frivillige ildsjæle. Tak for jeres indsats!

Uddybningsarbejdet sendes i licitation
Vi har modtaget en række positive forhåndstilkendegivelser fra fonde og privatpersoner, som vi har kontaktet.
Hvis de foreløbige svar bliver omsat til endelige tilsagn, har vi 3 mio kr, svarende til halvdelen af budgettet.
Grunden til at svarene er betingede er, at fondene først vil se, om projektet bliver til noget.
En af de fonde vi har søgt (Nordea Fonden) har sat som betingelse, at arbejdet bliver sat i gang 1.10.2018. Det
krav kan vi kun opfylde ved at lave udbudsmaterialet nu. Derfor har vi bedt Fanø Kommune om at forberede
udbudsmaterialet, så vi kan holde en betinget licitation i løbet af de næste par måneder.
Vi beder i udbudsmaterialet om, at arbejdet udføres i to faser:
1) Uddybning af sejlrenden fra Lundvig Løb til Narhuk – eller så langt økonomien rækker og vejret tillader.
Udføres 2018/2019
2) Uddybning af havnebassinet fra Narhuk til Stendigets sydlige ende. Udføres 2019/2020.
Herved ønsker vi at opnå følgende fordele:
-

Fase 1 kan starte 1.10.2018, så sejlrenden er klar i foråret 2019. Hvis det lykkes at uddybe sejlrenden forbi
vandskellet og helt til Narhuk, vil Turistbåden til Ribe kunne komme i gang.

-

Projektet opnår synlighed, hvorved det bliver lettere at skaffe de sidste penge til Fase 2.

Ny flis på kåverstien
Lørdag 12. maj mødte en håndfuld ildsjæle op ved Sønderho Skole og spredte 15 m3 flis på Kåverstien. Tak for
indsatsen!
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Flisbunken var rygende varm! Med effektiv maskinkraft blev vi færdige på 2 timer.

Kalender
Tirsdag 5.6. kl 10-19: Grundlovsfest ved Børsen. Kl 14 Grundlovstale v/ Lauritz Holm-Nielsen
Lørdag 9. juni: Havnens dag – Vild med Vand. Sønderho Havn har en udstillingspavillon på havnen i Nordby.
Lørdag 7. juli kl 14: Generalforsamling på Sønderho Skole

Hilsen 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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