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Vil sælge Fanø på særlig feriestemning
FANØ – Sol og Strand Fanø har fået ny bureauchef 
og ejerrådgiver. Han hedder Poul Bendixen, er 55 år 
og har blandt andet været kundeservicechef i Syd 
Energi, nu Norlys. Han erstatter Dan Berg Nielsen, 
som efter halvandet år som bureauchef blev tilbudt 
en attraktiv stilling i sin gamle branche, der service-
rer virksomheder i offshore-industrien i Esbjerg. 

Den ny chef vil sælge Fanø på sin helt særlige, af-
slappede feriestemning. Som ivrig turist i mange dele 
af Danmark, trak det voldsomt i Poul Bendixen, da 
han så, at Sol og Strand havde opslået stillingen som 
bureauchef på Fanø.

”Jeg elsker at være turist. Og det i alle dele af Dan-
mark, men også i udlandet. Og for mig skaber den en 
helt særlig stemning, hver gang jeg skal holde ferie. 
Hvad enten den er kort eller længere, så gør den no-
get ved mig. Der kommer en særlig forventningens 
glæde over det. Det har jeg altid følt selv. Og nu vil jeg 
gerne opleve den stemning og være med til at skabe 
den optimale ferieoplevelse for feriegæster og som-
merhusejere på Fanø. Vi skal fortsætte den fremgang, 
vi har set i feriehusbranchen i Corona-somrene og 
frem til i dag,” siger Poul Bendixen. 

”Jeg er erfaren leder inden for kundevendte akti-
viteter i både private og offentlige virksomheder. Og 
jeg ser en stor og spændende opgave i at fremhæve 
det særlige, som øerne kan, når vi taler ferie. Jeg sæt-
ter en ære i at levere god service – med udgangspunkt 
i kundernes oplevelser og behov. Og i Sol og Strand 
er det både sommerhusejere og feriegæster, der skal 
serviceres. Feriehusbranchen lejer jo ikke vore egne 
sommerhuse ud. Det er private menneskers ferieboli-
ger, vi lejer ud til feriegæster. Derfor er det i høj grad 
både sommerhusejere og feriegæster, der skal ser-
viceres. Begge dele,” fastslår han.

”Når vi nu taler feriestemning, så er det altså helt 
specielt at holde ferie på en ø. Det behøver ikke at 
være fysisk langt væk, men det at komme ud på fær-
gen og lidt væk fra hverdagen, skaber lynhurtigt en 
ro og afslappet stemning, der er vigtig for enhver 
ferie. Og Fanø rummer nogle helt særlige kvaliteter. 
Også fordi det jo er et levende og autentisk miljø. Den 
historie vil jeg sammen med mine kolleger i Sol og 
Strand og det øvrige turisterhverv på Fanø meget 
gerne ud og fortælle vidt og bredt,” siger den nye Sol 
og Strand-chef.

Sol og Strand, der er fondsejet og udlejer 6500 fe-
rieboliger, deler ud af sit overskud til velgørende og 
lokale formål.

Ny udvikling i sagen om taxikørsel på Fanø
FANØ – Fanø Kommunes ENT-udvalg har delvist 
lyttet til forkæmperne for, at Fanø Taxa ved Ole Tho-

massen bør få den visiterede kørsel, hvilket 
vil muliggøre to taxier på øen hele da-

gen. I stedet for at forlænge kon-
trakten med den udenøs 

kontrakthaver med to 
år, har udvalget be-
sluttet at nøjes med ét 
år. Forvaltningen har 

ikke tid til at forberede 
et nyt udbud lige nu.

Øen rundt

FRITIDSLIV – Mange har 
formentlig bemærket, at 
Rødgaard Camping på Kir-
kevejen i Rindby har fået 
sig en spritny, flot padel-
bane. Den kan nemlig ses 
fra vejen.

Banen er opført af Louise 
Haubjerg fra Rødgaard 
Camping og Anita Kunze 
med ønsket om at give 
Fanøs beboere og turister 
mulighed for at stifte be-
kendtskab med og prøve 
den herlige padelsport, som 
kan dyrkes af alle og i alle 
aldre. 

”Jeg har været ung pige 
i huset i nogle år, og jeg 
er bidt af padel. Så jeg fik 
overbevist Louise om at 
investere i banen. Den blev 
heldigvis bestilt, før priser-

ne eksploderede, men den 
står alligevel i en halv mil-
lion kroner,” fortæller hun.

Banen har stået færdig 
nu i nogle måneder og de 
to initiativtagere finder, at 
det nu er tid til at foretage 
en officiel indvielse af ba-
nen. Alle interesserede er 
velkomne ved åbningen 
lørdag den 11. juni 2022 fra 
klokken 10 til 13.

Træningskamp
Fanøs borgmester Frank 
Jensen, der ifølge Anita 
skulle være en habil pa-
delspiller, har indvilliget i 
at stille op til en trænings-
kamp sammen med lidt er-
farne spillere.

”Så det bliver muligt på 
tætteste hold at afdække 

om borgmesteren beher-
sker såvel politik som pa-
delbold,” siger hun med et 
smil.

’Borgmesterkampen’ af-
vikles fra klokken 10 til 
10.30. Efterfølgende vil der 
være en opvisningskamp.

Efter denne vil de frem-
mødte få mulighed for at 
prøve spillet sammen med 
venner og lettere rutinere-
de padelspillere. 

”Hvis fremmødeantallet 
til åbningen er stort, så vil 
vi forsøge at stable med lille 
hyggeturnering på benene, 
så alle deltagere kan for-
nemme det sjove og spæn-
dende i padelspillet, som 
er en kombination af ten-
nis, badminton og squash 
– bare lettere og sjovere,” 

lyder det fra de to friske 
initiativtagere. 

Padel spilles bedst og 
sjovest med fire deltagere – 
altså doublespil, tilføjer de.

Rødgaard Camping vil, 
som afslutning af åbningen 
være vært med en grillpøl-
se og lidt vådt til ganen.

I anledningen af den offi-
cielle åbning vil det lørdag 
den 11. juni 2022 fra klok-
ken 13 til kl. 20 være muligt 
at booke en gratis padelti-
me ved at sende en mail til 
info@rodgaard-camping.
dk – der reserveres efter 
først-til-mølle-princippet.

Øvrig booking sker via 
hjemmesiden. Prisen er 
som markedsprisen i Es-
bjerg, 160 kroner i timen.

-fina

Anita Kunze er bidt af padel og fik overbevist Louise Haubjerg til at investere  
i en padelbane. Banen indvies lørdag den 11. juni med en ægte borgmesterkamp

Retssag om taxierstatning

TAXI – Tidligere taxivogn-
mand Fritz Qvistorff og 
kommunen er havnet i en 
ny retssag.
Det sker, efter at Landsret-
ten har afgjort, at kommu-
nen ikke måtte fratage ham 
bevillingen. Den ny sag 
handler om tab af indtægt 
i godt tre år, 707.937 kroner 
plus renter.

”Fanø Kommune har øn-
sket retssag i erstatningssa-
gen. De mangler at aflevere 
duplik i sagen og har bedt 
om udsættelse til juni. Man 
har åbenbart rigeligt med 
tid og penge til at føre rets-
sager,” siger Fritz Qvistorff 
til Fanø Posten.

Borgmester Frank Jensen 
bekræfter, at et forlig ikke 
var muligt:

”Fanø Kommune er ble-
vet stævnet for et tab på 
700.000 kroner. Vi har bedt 
om dokumentation for ta-
bets størrelse, men har ikke 
modtaget denne dokumen-
tation. Vi afventer således 
dette, inden vi kan gå vide-
re med sagen,” skriver han.
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Fritz Qvistorff i ny retssag mod Fanø 
Kommune, nu om erstatningen

Poul Bendixen. Foto: Sol og Strand

Anita Kunze (tv.) og campingpladsindehaver Louise Haubjerg på den ny padelbane. De håber at se mange gæster 11. juni.
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Fritz Quistorff  
vandt og vil have godt 

700.000 kroner i erstatning.


