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DANSK OG INTERNATIONAL KUNST

BADELAND – Ejerfor-
eningen Fanøbad Ferie-
lejligheder har på sin 
generalforsamling med 
overvældende flertal be-
sluttet at skyde to millioner 
kroner ind i en renovering 
og genåbning af badelan-
det.

Desuden vil ejerforenin-
gen overdrage selve byg-
ningen til en selvejende 
institution, der skal eje og 
drive badelandet.

”Bestyrelsen er glad for 
den store opbakning. Nu 
håber vi, det vil give et 
boost i den rigtige retning, 
så badelandet kan blive en 
realitet til forhåbentlig stor 
glæde for Fanøs lokalbe-
folkning og de mange be-

søgende,” siger formand 
Anita Flugt Petersen. 

Da Støtteforeningen for 
Nordsøbadet Fanø også har 
785.000 kroner, indsamlet 
gennem flere år, er der nu 
et solidt afsæt for at komme 
videre. Desuden er besty-
relsen blevet styrket med 
et ekstra medlem, nemlig 
Vibeke Ehrhorn.

Støtteforeningen har nu 
bedt Fanø Kommune om 
at afsætte et pænt beløb til 
støtte til støtte og til sko-

lernes og institutionernes 
leje af hallen. Det vil blive 
drøftet ved budgetforhand-
lingerne, lover borgmester 
Sofie Valbjørn. Forenings-
livet vil forhåbentlig også 
bruge badelandet.

”Vi i støtteforeningen 
tror nu på projektet og 
vil sætte turbo på,” siger 
formand Jens Thestrup  
Schmidt.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Ejerforeningen 
Fanøbad Ferie- 
lejligheder har  
besluttet at donere 
to millioner kroner 
og selve Nordsø- 
badet til en selv-
ejende institution

2,8 millioner kroner i hus til 
Nordsøbadets renovering

Sådan ser badelandet ud i dag. Fotografiet er fra 
generalforsamlingen i støtteforeningen.

Støtteforeningens formand 
Jens Thestrup Schmidt tror 
nu på projektet.

MØD KULTURMINISTER 
JOY MOGENSEN

PÅ FANØ

LØRDAG D. 17. JULI

PROGRAM:

Kom med kulturministeren og Socialdemokratiet på rundvisning 
og til åben debat om Fanøs kultur.

Tilmelding til Johan Brink Jensen, 
tlf.: 23 87 18 07 eller johanbrinkj@gmail.com

14.00 - 15.00:   Rundvisning på Fanø Kunstmuseum (Nord Land 5) med 
kulturministeren – særligt for medlemmer af Socialdemokratiet.

Du kan blive gratis intromedlem resten af året 
på Socialdemokratiet.dk

15.00 - 16.00:   Åben debat med ministeren på Fanø Kunstmuseum, for alle, om 
den særlige Fanø-kultur, og hvordan vi kan støtte op om den.

Tegn et abonnement på Fanø Posten og få 
papiravisen sendt til din hjemadresse. 

Prisen for 15 numre (et år) er 525 kroner. 

Skriv til mail@fanoeposten.dk  
– så sørger vi for resten!

Abonnement  
på Fanø Posten


