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Dronningebesøget 
vil give varige spor

Dronning Margrethes besøg på Fanø 1. 
september vil uden tvivl sætte sig varige og 

positive spor for øens borgere, øens erhvervsdrivende 
og kommunen. Vi kan ranke ryggen og være stolte over 
den modtagelse og de oplevelser, vi gav Majestæten. 
Al den presseomtale, der er gået Danmark og ikke at 
forglemme verden rundt, vil med alle de skønne tv-
indslag og fotografier være en reklamesøjle stå stor og 
høj, at man skulle have brugt millioner af kroner for at 
reklamere sig til samme effekt. Et cykelløb, der er væk 
på 10 sekunder, får aldrig samme effekt. Sæson 2022 
og de kommende sæsoner er uden tvivl sikret. Tak til 
borgmesteren for en strålende indsats og tak til alle 
andre, der bidrog, kan man kun sige.

Fanøs Vesterlands genopståen efter den ufrivillige 
coronapause har også sat Fanø på landkortet. Den lille 
festivalstab og de hundredvis af frivillige fra Fanø, 
Esbjerg og resten af Jylland, fortjener også masser 
af roser. Når Strikkefestivalen lukker i sin nuværende 
form, får festivalen en endnu større betydning.

Godtfolk Festival i Sønderho afvikles i denne 
weekend og slutter søndag den 12. september. Vi kan 
kun opfordre til at besøge den, så den også får en 
chance for overlevelse.

God september!
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JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl
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Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

PENGESAGER – ”Ret så 
tilfredsstillende.” Med dis-
se ord karakteriserer direk-
tør Henning Balle halvårs-
resultatet for 1. halvår 2021, 
i hvilket Fanø Sparekasse 
fik et resultat på 4,6 mil-
lioner kroner før skat mod 
minus 1,4 millioner kroner 
i 1. halvår 2020, altså en 
forbedring på 6 millioner 
kroner. 

Renteindtægterne var 
næsten uændrede, 4,4 mil-
lioner kroner mod 4,3 mil-
lioner kroner i samme pe-
riode 2020. Indtægterne fra 
udlånet faldt imidlertid fra 
3,5 millioner kroner i første 
halvår af 2020 til 3,2 millio-
ner kroner i samme periode 
i år. Det skyldes ganske en-
kelt, at de mange turisme-
afhængige virksomheder 
på Fanø har nydt godt af 
øget omsætning og rege-

ringens hjælpepakker med 
nulrentelån.

Køber flere obligationer
Sparekassens obligati-
onsbeholdning har givet 
et afkast på 0,8 millioner 
kroner, så for at slippe for 
at minusrente i National-
banken har Sparekassen 
besluttet at købe for 70 mil-
lioner kroner obligationer 
mere. Beholder man dem, 
til de indløses til kurs 100, 
giver det en ekstremt lille 
risiko.

Sparekassen, der i dag 
har minusrenter på inde-
ståender over 250.000 kro-
ner, vil desuden fra 1. okto-
ber sænke denne grænse til 
100.000 kroner. Andre pen-
geinstitutter gør det sam-
me. Kunder uden NemKon-
to skal betale minusrenter 
på alt indestående. 

Minusrenterne kan mær-
kes på Sparekassens ind-
tjening. Mens der i første 
halvår af 2020 blev tabt 
75.000 kroner på indlån, er 
der i samme periode i år 

tjent 445.000 kroner på ind-
lån.

Aktier med grøn profil
Afkastet på aktier har væ-
ret på 160.000 kroner, en 
forbedring fra 125.000 kro-
ner fra første halvår 2020. 
Bestyrelsen og ledelsen har 
nu besluttet at gå mere over 
til at købe udbyttegivende 
aktier med en grøn profil, 
for eksempel Ørsted, Vestas 
og Rockwool. På kursregu-
leringer tjentes i perioden 
2,1 millioner kroner. I ’gy-
serperioden’ 1. halvår 2020 
var der et tab på 3,6. Det 
skyldes især beholdningen 
af aktier, der er steget med 
3,8 millioner kroner i værdi 
mod minus 2,3 millioner – 
en forbedring på 6,1 millio-
ner kroner.

Indtjeningen på gebyrer 
og provisioner er faldet 
med 0,3 til 3,6 millioner 
kroner. 

Tekst: Finn Arne Hansen

”Ret så  
tilfredsstillende,” 
bemærker spare-
kassedirektør  
Henning Balle i 
halvårsrapporten 

Fanø Sparekasse tjener seks 
millioner kroner på et halvt år

Venstre opstiller syv kandidater
FANØ – Medlemmerne af 
Fanø Venstreforening har 
på sit opstillingsmøde den 
31. august valgt syv kan-
didater til det kommende 
kommunalvalg. Opstil-
lingsmødet blev afholdt i 
Sognegården i Sønderho, 
hvor der var stort frem-
møde. Venstre på Fanø har 
valgt sideordnet opstilling. 
Det betyder, at den der får 
flest personlig stemmer bli-
ver valgt, uanset hvilken 
plads man har på listen. 
Efter opstillingsmødet er 

listens kandidater opstillet 
som følger:

1. Erik Nørreby, 60 år, 
ejendomsmægler. 2. Emil 
Hoffmann Madsen, 31 år, 
operations manager. 3. 
Emil Lodal Malling, 35 år, 
jurist. 4. Anders Frey, 37 
år, læge. 5. Lars Christof-
fersen, 75 år, pensionist. 6. 
Rikke Iversen, 39 år, intern 
salgsassistent. 7. Dennis 
Feldberg, 59 år, camping-
pladsejer. 

Det blev besluttet på mø-
det, at listen kan suppleres 
frem til deadline for indle-
vering af valglisterne.

”Med Venstres særdeles 
kompetente hold bag mig 
som borgmesterkandidat 
er jeg igen klar til at stå i 
spidsen for et byråd, der vil 
samarbejde for fællesska-
bet Fanø,” siger spidskan-
didat, viceborgmester Erik 
Nørreby.

”Med mit indgående 
kendskab til alle kommu-
nale forhold og mine nu 
næsten 32 års erfaring, her-
under 12 år som borgme-
ster, er vi i fællesskab klar 
til bringe øen på ret kurs. 
Samtidig har Venstre nu 
yngre kræfter, der er klar 

til at tage over i fremtiden,” 
tilføjer han.

Emil Hoffmann Madsen, 
formand for Fanø Venstre-
forening, er også optimist:

“Jeg er glad for, at vi har 
fået sammensat en liste 
med en blanding af såvel 
kendte som nye ansigter. Vi 
har haft en grundig proces 
i forbindelse med udvæl-
gelsen af kandidater, og 
der findes heldigvis stadig 
mange gode Venstre-folk 
på Fanø, som kan se sig selv 
i den politik, som Venstre 
har kæmpet for i byrådet 
igennem mange år.”

  Valgkamp ’21

Henning Balle finder 
halvårsresultatet ”ret så 
tilfredsstillende.” 
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