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Samarbejde  
om turismen

Som man kan læse i dette nummer af Fanø  
Posten, var turiståret 2020 en negativ oplevelse 

for en ret stor del af Fanøs befolkning og sommer
husejere. Der var proppet i supermarkederne, det var 
ikke til at komme ud at spise, turisterne fyldte for  
meget og opførte sig ikke altid godt, og ved færgelejet 
i Esbjerg skældte turisterne ud over den særlige bilkø 
for de lokale.

I netværket Markedsføring Fanø, som traditionelt 
har påtaget sig opgaven med at markedsføre turist
oplevelserne på øen, føler man sig lidt snigløbet af  
politikerne, der i etableringen af Destination  
Vadehavskysten efter deres mening ikke har været 
tydelige omkring planerne med at flytte den tidligere 
turistchef til fastlandet og gøre turistkontoret på  
Skolevej til noget andet, end det traditionelt har været. 
Det lokale engagement er i fare, mener de.

Vi står kort sagt med en stor udfordring forud for  
turistsæsonen 2021 – af mange grunde. Men der er  
ingen vej udenom. Der skal tages hånd om  
udfordringerne, vi skal have skabt samhørighed og 
samarbejde, og de lokale erhvervsdrivende må ikke 
føle sig forladt på perronen. Det decentrale og det 
mere overordnede skal spille sammen. Turismen er det 
vigtigste erhverv på Fanø, og der er udfordringer nok.

Et eksempel er, at 58 procent af danskerne ifølge 
en meningsmåling planlægger at tage udenlands i år.  
Allerede nu får det nervøsiteten til at brede sig i  
sommerhusudlejningsbranchen. Novasol har for  
eksempel spillet ud med en rabatkampagne med 30 
procent lavere priser i maj og juni.

Københavnernes mange opkøb af sommerhuse 
kan også se bekymrende ud. Meget få af dem ønsker  
nemlig at udleje.

Det er derfor flot og godt, at Markedsføring Fanø 
nu har valgt at melde alle sine medlemmer ind i  
Destination Vadehavskysten. Ros herfra.
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Da Henning Kjeldgaard 
vågnede tirsdag den 20. 
april, var han pludselig 
medlem af Fanø Byråd. På 
byrådsmødet den 19. april 
fik Kristine Kaas Krog fra 
Fanø Lokalliste nemlig lov 
til at trække sig i utide fra 
sit borgerlige ombud som 
byrådsmedlem. Og Hen-
ning var listens førstesup-
pleant og havde sagt ja til at 
overtage pladsen. 

Med den følger omgåen-
de stor indflydelse, da han 
arver hendes plads i det 
magtfulde økonomiudvalg 
og hendes plads i Erhvervs, 
natur- og teknikudvalget. 
Hans forudsætninger er 
dog gode, idet han har væ-
ret social- og kulturchef i 
kommunen.

Vi møder ham ved lyst-
bådehavnen i Nordby for at 
høre lidt mere om ham og 
hans ambitioner i politik. 
Men først har han noget, 
han gerne vil sige:

”Jeg og listen vil gerne 
sige Kristine en stor tak 

for hendes store, vigtige og 
årelange arbejde i byrådet. 
Hun har været ihærdig og 
flittig,” siger han med efter-
tryk.

Men hvorfor lokalpolitik?
”Jeg stillede op ved val-

get i 2017, fordi det var en 
tværpolitisk liste, og jeg 
syntes, det kunne være 
spændende at være med til 

at påvirke den og kommu-
nen. Ja, jeg skal jeg træde 
i nogle store fodspor, men 
jeg må bare gøre det på 
min måde. Og der er me-
get, jeg interesserer mig for. 
For eksempel digerne. Jeg 
kunne for eksempel godt 
tænke mig, at det blev gjort 
muligt at gå på digerne fra 
Nordby mod Rindby. Der 

er nogle smukke naturom-
råder, man ikke kan se på 
grund af digerne. Man har 
gjort det andre steder, for 
eksempel i Tyskland, så det 
kan lade sig gøre,” påpeger 
han.

Han vil også gerne se 
mere liv ved stadion i 
Nordby:

”Man burde gøre noget 
ved stadionområdet. Vi har 
ikke andre grønne områder 
i Nordby, nu hvor Realen-
grunden bebygges. Kunne 
man få fitness-redskaber, 
borde og bænke til familie-
udflugterne, udvikle lidt på 
atletik-tilbuddene?”

Han er også en stor fan 
af Destination Vadehavs-
kysten, som han håber bli-
ver en stor succes. Og han 
glæder sig over, at Fanø 
får en elfærge, som listen 
foreslog for år tilbage. Han 
vil dog ikke tage æren for, 
at det sker til efteråret. 
Henning er villig til at stille 
op som spidskandidat.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Henning er nyt medlem af  
byrådet for Fanø Lokalliste
  Valgkamp ’21

• 68 år, gift, tre voksne 
børn, bor i Rindby

• HK-uddannet  
på Fanø rådhus

• Medlem af Folkeop-
lysningsudvalget som 
repræsentant for FOF 
Vest

• Er medlem af FOFs 
hovedbestyrelse

• Medlem af Fanø Byråd 
for Fanø Lokalliste

• Medlem af økonomi- 
og ENT-udvalget

• Tidligere social- og 
kulturchef i Fanø 
Kommune

• Har arbejdet i Esbjerg, 
Vejle, Rødding og 
Skærbæk kommuner

• Vendte tilbage til Fanø 
Kommune i 2006

• I sin fritid elsker han at 
gå og cykle lange ture, 
at læse historiske bø-
ger og biografier. Når 
han rejser med fruen, 
er det gerne til Italien

Henning 
Kjeldgaard
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