
Referat af generalforsamling i Foreningen Gamle Sønderho  

den 16. juli 2016 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: Lars Nærø, Lis Hodal og Karen Mikkelsen 

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 og orienterede om årets vigtigste begivenheder. 

Beretningen blev lagt ud til debat  

Der var spørgsmål til Nord Land 30 om, hvorvidt Fonden har gjort tilstrækkeligt for at forhindre 

nedrivningen. Formanden erkendte, at man måske kunne have gjort mere for at få ejerne i tale, men 

at man ikke på noget tidspunkt havde troet, at de ville rive huset ned. Efter nedrivningen henvendte 

Fonden sig til Fanø Kommune, som meldte ejerne til politiet. Der venter nu ejerne en bøde, og man 

håber på, at den bliver så stor, at den kan tjene som skræk og advarsel i fremtiden.. 

Beretningen blev godkendt. 

Beretningen lægges snarest muligt ud på www.fondengamlesonderho.dk 

Ad 3. 

Dorthe Schwartz gennemgik regnskabet for Foreningen Gamle Sønderho. Regnskabet for 

Foreningen blev herefter godkendt. 

Derefter gennemgik revisor Knud-Erik Larsen Fondens regnskab, som er meget lig sidste års 

regnskab. 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 Susanne Winsløw, Dorte Campion, Aase Jepsen, og Kim Holst, som alle var villige til 

genvalg. Benjamin Andersen var ligeledes på valg og ønskede ikke genvalg, Dorthe Schwartz 

ønskede at udtræde af bestyrelsen i utide. Bestyrelsen foreslog Bo Knudsen og Jürgen Spiewok til 

de ledige pladser. Begge blev valgt. 

 Bestyrelsen består herefter af: 

Jette G. Andersen, Dorte Campion, Edith Duus, Kim Holst, Aase Jepsen, Bo Knudsen, Elisabeth 

Nue Møller, Jürgen Spiewok og Susanne Winsløw. 

Formanden takkede Benjamin Andersen og Dorthe Schwartz for deres arbejde i Fonden. 

 

Ad 6 

Valg af suppleanter: 

Niels Frederiksen og Erland Madsen var villige til genvalg og begge blev valgt. 

Ad 7 

Valg af revisorer: 

Hans Henri Ibsen og Ingeborg Carstensen blev genvalgt. 

 

Ad 8  

Indkomne forslag: 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad 9 

Eventuelt: 

Der kom forslag fra Henrik Haar om at indstille Hans Henri Ibsen til æresmedlem. 

Johan Brink Jensen opfordrede Fonden til at påtage sig opgaven med alle de små private 

loppemarkeder, som efterhånden har taget overhånd og skæmmer byen. 

Vibeke Schøtt foreslog, at træer ikke måtte blive meget højere end tagryggen. 

 

Lauritz Holm-Nielsen kommenterede de mange selvsåede/plantede fyrretræer på Sønderho 

Strandvej, som ikke er i overensstemmelse med lokalplanen for området og opfordrede Fonden 

Gamle Sønderho til at tage initiativ til at få løst problemet. 

Formanden kommenterede de indkomne forslag og sagde, at man ville behandle dem på et 

bestyrelsesmøde. Hun supplerede med, at der var kommet en henvendelse fra Fanø Kommune vedr, 

Japansk pileurt, som er en invasiv art og bør fjernes. 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og gav ordet tilbage til formanden. 



John Hebo 

Dirigent       

25. juli 2015 


