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OPFORDRING TIL  
ØENS KREATIVE ERHVERV

I forbindelse med jubilæumsfejringen i perioden 10.-17. juli  
vil Fanø Kommune gerne give alle øens kreative erhverv muligheden 
for at lave en samlet præsentation af eventuelt specielt producerede 
produkter, som relaterer sig til 275 års jubilæet. 

Så går du med tanker om at lave f.eks. et jubilæumssmykke  
– maleri eller andet, og kunne du tænke dig at være med i en fælles 
udstilling sammen med andre af øens kreative erhverv, så henvend 
dig til Fanø Kommune på ha@fanoe.dk eller tlf: 51 83 52 85. 

Vi forventer, at udstillingen vil finde sted  
søndag den 10. juli kl. 10-12 i fannikerdagens telt.  
I samme tidsrum afholdes reception for alle interesserede i 
forbindelse med offentliggørelsen af jubilæumsskriftet.  

Supergodt resultat i brugsforeningen

BRUGSFORENING – 240 
medlemmer deltog i Fanø 
Brugsforenings generalfor-
samling den 27. april i Fanø 
Hallen, hvor 2015-resultatet 
blev præsenteret.

Inden generalforsamlin-
gen startede, blev der fra 
salen rejst spørgsmålstegn 
ved generalforsamlingens 
lovlighed, da der i annon-
ceringen var koblet en beta-
ling for deltagelse på 50 kr., 
der blev tilbagebetalt ved 
ankomsten. De 50 kr. er til 
delvis dækning af omkost-
ningerne til spisningen, 
hvis man udebliver. 

Ny ordlyd i indkaldelse
Dirigenten anbefalede be-
styrelsen at reformulere 
fremtidige indkaldelser, så 

det tydeligt fremgik, at evt. 
betaling var for deltagelse 
i efterfølgende spisning og 
ikke i selve generalforsam-
lingen. 

Ny butik kører godt
”De nye butikker er kom-
met godt i gang, både den 
nye blomsterbutik og Su-
perBrugsen. Der er en fan-
tastisk opbakning fra jer 
medlemmer. Vi har dyg-
tige og engagerede med-
arbejdere. DagliBrugsen i 
Sønderho har klaret sig flot 
trods hårdere konkurrence 
fra brugsen i Nordby, og vi 
fik solgt Brigvej 2 (det tidl. 
Fanø Blomster) indenfor få 
uger,” indledte formand 
Hans Mathiasen bestyrel-
sens beretning.

”Vi har dog også haft 
store omkostninger i form 
af éngangsnedskrivning af 
ejendommene på Hoved-
gaden 75-81 og store ud-
gifter til pga. byggeriet og 
ombygningen. Og så giver 
økonomistyringen, der va-
retages af Coop Indien, sta-
dig store udfordringer.”

Gammel brugs udlejes
Hans Mathiasen glædede 
sig over driftsresultatet, der 
dels viste en stigning i om-
sætningen med 22 pct. i Su-
perBrugsen, dels en samlet 
vækst på 15,2 pct. for Fanø 
Brugsforening under ét.

”Bestyrelsen arbejder 
på at få udlejet ’den gamle 
brugs’ og er optimistiske 
med, at det kan ske i løbet 

af året. Vi fortsætter inve-
steringerne, hvor blandt 
andet DagliBrugsen i Søn-
derho skal opgraderes til 
et nyt koncept og have nye 
kasseapparater,” rundede 
Hans Mathiasen sin del af 
beretningen af.

Ejendomme kostede
Uddeler Bent Kruse Mad-
sen gennemgik årsregnska-
bet i detaljer og fremhæ-
vede, at driftsresultatet var 
ca. 1,5 mio. kr. bedre end 
budgetteret.

”Men at årets samlede 
resultat bliver et under-
skud på 6,8 mio. kr. skyldes 
bygningerne på Hovedga-
den, der ved overgangen 
fra drift af brugsforening 
til udlejningsejendom skal 
nedskrives med syv mio. 
kr.,” forklarede Bent Kruse 
Madsen.

Mange sponsorater
Næstformand Pia Lind-
quist fortalte om Fanø 
Brugsforenings mange 
sponsorater med støtte til 
lokale aktiviteter for ca. 
145.000 kr. i 2015 (se boks).

Efter generalforsamlin-
gen var der spisning, hvor 
de 240 medlemmer nød 
en flot kold anretning fra 
Kellers Badehotel & Spise-
hus, bl.a. med tatar af Fanø 
Laks, confit af andelår og 
rabarbertrifli.
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Sponsorater i alt 145.000 kr.
• Uddelt 13.585,56 kr. fra OK ś sponsorpulje til 

idrætsforeninger på Fanø
• Sønderho Forsamlingshus 5.000 kr
• Fanø Croketklub 10.000 kr.
• Vadehavsfestival – sponseret varer
• Godtfolk Fanø  5.000 kr. (Garanti) 
• Fanø gadeteater 4.000 kr.
• Sponsor til afslutnings match Fanø Golfklub
• Vin til lyrik aftener
• Ferniseringer på Fanø Kunstmuseum
• Fanø Sommercup
• Fanø Fiddlers 3.000 kr.
• Rindby Forsamlingshus 5000 kr.
• Fanø Turistforening 38.000 kr.
• Toget til Late Night ca. 2500 kr.

Samt mange mindre sponsorater til festivaler,  
arrangementer, klubber, strandrensning osv.

Jørgen Sønder, Nordby

Hvad vil du fremhæve fra 
generalforsamlingen?

”At det lykkedes at få en 
ny brugs, som giver over-
skud. At pessimisterne er 
blevet gjort til skamme.”

Har du et godt råd til 
bestyrelsen?

”Fortsæt med at være 
flinke til at tage imod de 
gode idéer fra medlemmer. 
Hav blik for de store linjer!”

Annette Jensen, 
Nordby 

Hvad vil du fremhæve fra 
generalforsamlingen?

”At bestyrelsen har gjort 
et rigtigt godt arbejde. Jeg 
burde have rejst mig og ud-
delt roserne til dem.”

Har du et godt råd til 
bestyrelsen?

”Faktisk ikke. De gør det 
som nævnt rigtig godt i be-
styrelsen i forvejen!”


