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Nationalparken 
længe leve!

Vadehavets Mediecenter ApS, som udgiver  
Fanø Posten og Hjerting Posten, er nu udnævnt til 

partner for Nationalpark Vadehavet. Det er vi faktisk lidt 
stolte af. Det skete efter en introduktionsdag i national-
parksekretariatets hovedkvarter på Rømø. Bare det, at  
hovedkvarteret er lagt derude, hvor mågerne skriger 
og tidevandet sætter døgnrytmen, føles godt. Efter års 
centralisering i Danmark er det rart at kunne se, at man 
sagtens kan have et sekretariat her.

Det får redaktøren til at tænke på dengang, han var 
en ung og slank journalist på Fyns Amts Avis i Svend-
borg, der er en Venstre-avis. Da glødede debatten om 
en sydfynsk nationalpark. Avisens og bøndernes hold-
ning var, at det var en idyllisk drøm, der ville skade land-
bruget. De skulle se, hvordan de fem nationalparker i 
dag har løftet deres områder. 24 procent af borgerne 
er i dag ligefrem stolte af Nationalpark Vadehavet.  
Ni arbejdspladser på Rømø, et årsbudget på 16 millioner 
kroner, som mest dækkes af staten og donorer, trofa-
ste partnere, masser af aktiviteter. Hvad er der ikke at 
kunne lide?

Nationalparken fylder 10 år i år, og det vil blive fejret 
så godt som muligt. Men vi siger allerede nu: 

Nationalparken længe leve!

Danibo
Fanø Sommerhusudlejning

MERE END 650 FERIEHUSE
- øens lokale bureau

Langelinie 9B ‧ 6720 Fanø ‧ Tlf.: +45 75 16 36 99 ‧ www.danibo.dk

VANDPLASKERI – Det 
sidste år har man ikke hørt 
meget fra støtteforeningen 
til Nordsøbadet. Og det vi-
ste sig på generalforsamlin-
gen fredag den 21. august, 
at foreningens bestyrelse 
faktisk også havde plan-
lagt, at dette års general-
forsamling kun skulle have 
ét punkt på dagsordenen, 
nemlig opløsning af For-
eningen til støtte for Nord-
søbadet Fanø. 

De sponsorer, man kend-
te, skulle have deres penge 
tilbage, og det videre ar-
bejde med at udvikle Nord-
søbadet skulle overlades til 
ejerforeningen i den byg-
ning, som badelandet er 
en del af sammen med 65 
ferielejligheder ved Fanø 
Bad. Alligevel endte ge-
neralforsamlingen med at 
præsentere en bestyrelse 
med fornyede kræfter – 
dette i form af en række 
medlemmer med en bred 
palet af forskellige faglige 
profiler samt en plan om 
at give projektet ét sidste 
ihærdigt forsøg. 

Per Svarre fortsætter nok 
som formand og har faglig 
erfaring fra fremtrædende 
stillinger i bankverdenen 

og fra professionelt arbejde 
som formand i diverse be-
styrelser, og ud over det 
fortsætter Irene Martinsen, 
Jens Erik Jensen, Kristine 
Kaas Krog og Finn Arne 
Hansen. 

Støtte fra Steen Lassen
Arne Blaabjerg Jensen valg-
te inden generalforsamlin-
gen at forlade bestyrelsen, 
og i hans sted springer 
reklamemanden Gunnar 
Halldorsson fra Kolding til. 
Bestyrelsen er også blevet 
lovet hjælp fra Steen Las-
sen, som har stort kend-
skab til fundraising. 

Alvorlige samarbejds-
problemer mellem støtte-
forening og ejerforening 
var længe en hæmsko for 
arbejdet, lød det i beret-
ningen, og den 15. april 
udmeldte Slotsøbadet, som 
skulle have driftet bade-
landet, at de trak sig fra 
projektet. Støtteforeningen 
skulle ydermere bruge lige 

knap 6,4 mio. til at realisere 
projektet, der ved general-
forsamlingen kunne præ-
sentere en formue på kun 
576.549 kroner fra indsam-
lede midler. 

Formand Per Svarre for-
klarede, at projektet især 
gik skævt på grund af et 
aftalemæssigt tovtrækkeri 
mellem støtteforeningen og 
ejerforeningens bestyrelse. 
Først troede man, at mod-
viljen til samarbejde lå i 
støtteforeningens tidligere 
bestyrelse, men siden fandt 
man ud af, at det drejede 
sig om én enkelt person i 
ejerforeningens bestyrelse, 
der agerede kæp i hjulet for 
hele projektets. 

Bestyrelse væltet
Derfor havde støtteforenin-
gen besluttet at opløse sig 
selv og overlade det videre 
arbejde til ejerforeningen 
selv. Men i 11. time kontak-
tede en række ejere i ejer-
foreningen støtteforenin-
gens bestyrelse og bad dem 
udsætte generalforsamlin-
gen. Således havde ejerne 
tid til at vælte den siddende 
bestyrelse i ejerforeningen 
på en ekstraordinær gene-
ralforsamling. 

Den ny ejerforeningsbe-
styrelse ønskede nemlig et 
samarbejde med støttefor-
eningen på de vilkår, som 
tidligere ikke lod sig gøre. 
Den ny formand for ejerfor-
eningens bestyrelse, Anita 
Flugt Petersen, deltog i 
nærværende generalfor-
samling og rejste sig for at 
tilkendegive, at ejerforenin-
gen gav fuld opbakning til 
støtteforeningens arbejde. 

Med fornyede kræfter 
foreligger nu en ny plan. De 
nu siddende medlemmer er 
enige om, at det simpelthen 
ikke kan være rigtigt, at et 
projekt, der står til at være 
rent win-win-situation for 
alle på Fanø, ikke skulle 
kunne realiseres, sagde for-
manden. 

Støtteforeningens besty-
relse vil nu oprette forskel-
lige arbejdsgrupper, som 
skal stå for arbejdet med 
blandt andet fundraising, 
folkeaktier, renovering af 
badelandet og en ny drifts-
aftale. Beskeden var klar: 
Dette er projektets sidste 
skud i bøssen, og al hjælp 
modtages med kyshånd. 

Tekst og foto: Julie Frey

Et sidste skud i bøssen til 
Nordsøbadets genåbning 
Planlagt opløsning 
af støtteforening 
blev aflyst i 11. time

Generalforsamlingen i støtteforeningen tiltrak cirka 30 deltagere og foregik i god ro og orden på 
Fanø Skole. Her taler formand Per Svarre for de cirka 30 forsamlede, der kom til mødet. 
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Den ny formand for ejerfor-
eningen i Fanø Bad, Anita 
Flugt Petersen, lovede tæt 
samarbejde om en genåbning 
af badelandet.


