Referat af generalforsamling i Foreningen Gamle Sønderho
den 18. juli 2020 kl. 14.00 i Sønderho Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af to suppleanter
7. Valg af to revisorer
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt.
Foreningens formand Susanne Winsløw bød velkommen og bad forsamlingen mindes to afdøde
medlemmer – Pelle Johansen og Eggert Coff samt tre andre med tilknytning til foreningen.
Herefter sang man traditionen tro ”Jeg har hjemme” dog pga. Coronaen alene fremført af Henrik
Haahr akkompagneret af Vibeke Schøtt.
Ad. 1 – valg af dirigent
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne John Hebo, der valgtes med akklamation og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og dermed beslutningsdygtig.
Ad. 2 – formandens beretning
Formanden Susanne Winsløw aflagde beretning (beretningen kan i sin helhed læses på
foreningens/fondens hjemmeside.)
Følgende kommenterede beretningen:
Jette Mikkelsen takkede generelt for bestyrelsens store arbejde og især for arbejdet med at
vedligeholde de mange dragter. Jette Mikkelsen opfordrede i forlængelse heraf til, at flere meldte
sig og tog del i arbejdet.
Torben Mahler takkede ligeledes bestyrelsen for dens store arbejde. Han fokuserede derefter på
genopbygningen af et hus på Gl. Byvej, som han mente var sket i strid med både byggetraditioner
og lokalplan. Han opfordrede til, at man var mere opmærksom og aktiv omkring nybyggeri og
restaurering af huse i det gamle Sønderho.
Formanden takkede for rosende ord og tilføjede, at man skam havde været aktive omkring den
nævnte nybygning, hvilket også havde foranlediget flere ændringer. Hun gjorde også opmærksom
på, at man ved direkte henvendelse til husejere have fået ændret ombygninger i ”positiv retning”, og
mente, at man ofte ved rettidig dialog kunne undgå mange misforståelser. Dette var også påpeget
overfor Fanø Kommune, der var enig – uden at der dog efterfølgende var sket ret meget!
Beretningen blev herefter godkendt med akklamation.
Ad. 3 – kassererens beretning

Kurt Bjørndal gennemgik på vegne af bestyrelsen regnskaberne – dels foreningens til godkendelse –
dels Fondens til efterretning. Begge regnskaber blev omdelt på generalforsamlingen, og har i øvrigt
forud været tilgængelige på hjemmesiden. Der bemærkedes specielt en pæn stigning i
kontingentindtægter.
Foreningens regnskab var underskrevet af bestyrelsen og revideret af de to revisorer Ingeborg
Carstensen og Hans Henri Ibsen uden bemærkninger.
Foreningens regnskab blev herefter godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.
Kurt Bjørndal gennemgik herefter det mere omfattende regnskab for Fonden. Dette skal alene
godkendes af Fondens bestyrelse og forelægges derfor kun til orientering. Det var underskrevet af
bestyrelsen og af Fondens revisor Knud-Erik Larsen – uden bemærkninger.
Der blev knyttet følgende spørgsmål/kommentarer til Fondens regnskab:
Tage Nielsson spurgte til værdifastsættelsen af Fondens ejendomme – herunder Lorenzens Butik.
Søren Lang påpegede en fejl i regnskabet, idet beløbet vedr. indestående under aktiver ikke
stemmer med det anførte beløb i den tilhørende note.
Jette Mikkelsen spurgte til værdien af dragterne som hun ikke kunne finde i regnskabet.
Torben Mahler spurgte, hvad det var for fonde, man ikke havde fået tilskud fra i 2019, idet han i
regnskabet kunne se, at dette/disse tilskud tilsyneladende var bortfaldet.
Bo Knudsen spurgte, hvorfor der ikke var noget der hed note 12 mere!
Formanden og Kurt Bjørndal svarede bl.a., at Fondens ejendomme er værdisat efter kostprincippet
undtaget Lorenzens Butik, der også er den eneste ejendom, der ikke er fredet og som man derfor
betaler ejendomsværdiskat af. I øvrigt er alle Fondens ejendomme så atypiske, at en vurdering altid
vil være subjektiv, da de næppe er umiddelbart omsættelige.
Den påpegede fejl i regnskabet beklager man – det er dog alene tale om en skrivefejl, der er uden
betydning for balancen, der er korrekt anført.
Det er korrekt, at der ikke er medtaget nogen værdi for Fondens dragter. Dette kan naturligvis
diskuteres, men sådan har bestyrelsen besluttet. De er dog forsikrede for ca. 500.000 kr.
Vedr. fondstilskud oplystes, at dette skyldtes en regnskabsteknisk ændring, da eventuelle tilskud nu
medtages under de enkelte ejendomme.
Note 12 var udgået, da den ikke længere var relevant.
Der var ikke flere spørgsmål.
Ad. 4 – fastsættelse af kontingent
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen forslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt.
Kontingentet er således for studerende 50,-, personligt medlemskab 300,- og
husstandsmedlemsskab 450,Ad. 5 – valg af bestyrelse

På valg var Dorte Campion, Susanne Winsløw, Aase Jepsen og Kurt Bjørndal, der alle var villige til
at fortsætte i bestyrelsen.
Edith M. Duus og Erland Madsen ønskede ikke at forsætte i bestyrelsen.
Som nye medlemmer blev foreslået Birthe Simoni og Henrik Bay, som derefter præsenterede sig.
Dorte Campion, Susanne Winsløw, Aase Jepsen, Kurt Bjørndal. Birthe Simoni og Henrik Bay
valgtes derefter alle med akklamation – de fire første for to år – de to sidste for et år.
Bestyrelsen består herefter af Susanne Winsløw, Dorte Campion, Aase Jepsen, Kurt Bjørndal, Jacob
Mortensen, Kim Holst, Vivian Bertelsen, Birthe Simoni og Henrik Bay.
Formanden takkede derefter Edith Duus og Erland Madsen for deres tid i bestyrelsen og overrakte
gaver.
Ad. 6 – valg af to suppleanter
Bestyrelsen foreslog Dorde Thidemann og Jacob Sønderskov Jensen som suppleanter, og disse blev
genvalgt.
Ad. 7 – valg af to revisorer
Ingeborg Carstensen var villig til at forsætte, mens Hans Henrik Ibsen ønskede at stoppe. Som ny
revisor blev foreslået Ove Søgård.
Ingeborg Carstensen og Ove Søgård valgtes med akklamation.
Formanden takkede herefter Hans Henrik Ibsen for mange års arbejde og overrakte gave.
Ad. 8 – indkomne forslag
Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag.
Ad. 9 – eventuelt
Palle Petersen spurgte til de økonomiske forventninger til fremtiden.
Henrik Haahr opfordrede til, at man i langt højere grad søgte at få de lokale erhvervsdrivende til
økonomisk at støtte Fonden, idet de erhvervsdrivende havde stort udbytte af Fondens
arrangementer, specielt Sønderhodag.. Han påpegede desuden, at man burde være mere
opmærksom på at brandsikre både huse og uerstatteligt bohave.
Torben Mahler rettede opmærksomheden mod arbejdet med de gamle danse, idet han fandt, at alt
for mange uden de rette forudsætninger prægede dansegulvet bl.a. til Fondens baller. Han forslog, at
man fik etableret et dansegulv udenfor forsamlingshuset, så de mindre øvede kunne bolte sig der,
men de øvede så kunne udfolde deres kunnen inden døre.
Formanden svarede, at man var ekstra opmærksom på økonomien i et år, som vil være meget
præget af Coronaen. Formanden slog dog fast, at Fonden har en solid økonomi, men at man
naturligvis løbende vil være opmærksom på udgifterne, og den traditionsrige Nytårskur kan være i
fare.

Formanden var enig med hensyn til brandsikring, og sagde, at man var i løbende dialog med
forsikringsselskabet for at være bedst muligt garderet.
Med hensyn til et ekstra dansegulv lovede formanden, at man ville overveje dette, men sagde
samtidig, at der var et hensyn at tage til naboer efter gældende regler.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og gav ordet tilbage til formanden,
hvorefter formanden takkede dirigenten og de fremmødte.
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