
Referat af generalforsamling i Foreningen Gamle Sønderho  den 18. juli 2015 kl. 
20.00 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. 
 
Formanden Susanne Winsløw bød velkommen og forsamlingen sang ”Jeg har 
hjemme på Fanø.”  
Formanden mindedes de afdøde: Gunnar Riis, Grethe Thomsen, Annelise Ranum 
og Anna Jensen. 
 
Ad 1. Bestyrelsen foreslog John Hebo som dirigent. Han blev valgt med 
akklamation. John Hebo konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og 
dermed beslutningsdygtig.  
 
Ad 2. Formanden Susanne Winsløw aflagde beretning Beretningen blev lagt ud til 
debat. Forslaget om, at den nye sangbog skal hedde ”Sønderhosangbogen” gav 
anledning til en del bemærkninger. Der blev bl.a. foreslået titlen”Sange fra det 
yderste hav”. Ros til bestyrelsen, fordi vi er aktive på hjemmesiden og på 
Facebook. Det blev anbefalet, at vi udnytter den store opbakning og interesse fra 
de unge og i højere grad inddrager dem i foreningens arbejde bl. a. som hjælpere 
omkring Sønderhodag. På spørgsmålet om betydningen af Lorenzens Butik, 
redegjorde formanden for husets historie og lagde vægt på, at butikken fungerer 
som et vigtigt sted for formidling af Sønderhos og Fondens historie. Dertil kommer 
betydning af huset som turistkontor i Sønderho. Beretningen blev godkendt. 
Beretningen lægges snarest muligt ud på www.fondengamlesonderho.dk 
 
Ad 3. Dorthe Schwartz gennemgik regnskabet for Foreningen Gamle 
Sønderho.  60.000 kr. overføres til Fonden Gamle Sønderho. Dermed udviser 
resultatopgørelsen et overskud på 5096 kr.  Regnskabet for Foreningen blev 
herefter godkendt. Derefter gennemgik revisor Knud-Erik Larsen Fondens 
regnskab. Der blev spurgt ind til Lorenzens Butik, da den iflg. regnskabet udviser 
et større underskud i år end sidste år. Forklaringen på dette er, at der i 2013 blev 
solgt mange eksemplarer af ”En skipperby i Vadehavet” samt en del Jørgen Engel 
tørklæder. Dette salg er blevet normaliseret i 2014. 
 Fondens regnskab blev taget til efterretning. 
 



Ad 4. 
Generalforsamlingen godkendte et uændret kontingent. Personligt medlemskab: 
300, -, Husstandsmedlemsskab 450,-, studerende 50,-.  
Ad 5. Valg af bestyrelse: På valg var Jette G. Andersen, Edith Duus og Dorthe 
Schwartz, som alle var villige til genvalg. Annemarie Enevold var ligeledes på valg, 
men ønskede at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Elisabeth Nue Møller 
til den ledige plads. Alle blev valgt. Bestyrelsen består herefter af: Benjamin 
Andersen, Jette G. Andersen, Dorte Campion, Edith Duus, Kim Holst, Aase Jepsen, 
Elisabeth Nue Møller, Dorthe Schwartz og Susanne Winsløw. Formanden takkede 
Annemarie Enevold for hendes store arbejde.  
Ad 6 Valg af suppleanter: Niels Frederiksen var villig til genvalg og bestyrelsen 
foreslog Erland Madsen til den ledige plads. Begge blev valgt. 
 
Ad 7 Valg af revisorer: Hans Henri Ibsen og Ingeborg Carstensen blev genvalgt. 
 
Ad 8  Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag indenfor tidsfristen. 
Hans Henri Ibsen havde indsendt et forslag efter tidsfristen om, at Fonden Gamle 
Sønderho sammen med Sønderho Havn får Everten Karen af Mandø tilbage til 
Sønderho, så den kan udstilles og indgå i et projekt om datidens skibsværfter. 
Bestyrelsen havde tidligere på dagen behandlet forslaget på et bestyrelsesmøde, 
og bestyrelsen ønskede ikke at indgå i projektet, da det ville kræve alt for mange 
ressourcer. Anders Bjerrum, formand for Sønderho Havn ville ikke tage forslaget 
op i Havnens bestyrelse, før havneprojektet Slagters Lo er sat i værk.  
Ad 9 Eventuelt: Der kom yderligere kommentarer til den kommende sangbog 
samt en opfordring til, at vi fremover arbejder for en mindre restriktiv lokalplan i 
Sønderho. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og gav 
ordet tilbage til formanden. 
 
John Hebo Dirigent                         25. juli 2015 


