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Garant Esbjerg
Ådalsparken 7, 6710 Esbjerg V  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand, 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer med gulve, 

tæpper og gardiner.
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på
erik@garant.nu

eller tlf. 79 13 78 78
40 30 49 03

Tjen op til 

44.500,- 
skattefrit i 2023

Må vi udleje dit 
sommerhus? Vi er 100% 
danske og støtter lokalt

Per Christiansen fortæller om sommerhus
udlejning hos Sol og Strand på vores 
hjemmeside. Her kan du også bestille en 
uforpligtende udlejningsvurdering.

Kontakt os på udlej@sologstrand.dk  
eller ring på + 45 99 44 44 40

ERHVERV – Det så lo-
vende ud, og i stribevis af 
borgere på Fanø kom til 
åbent hus i februar 2022, 
da ’de tre musketérer’ Trine 
Egede, Niels Moshage og 
Mixhael Zenon genåbnede 
Fanø Night & Stay på den 
gamle søfartsskole i ud-
kanten af Nordby. Men nu 
er stedet lukket, og selska-
bet bag, MEZ ApS, har selv 
indgivet konkursbegæring. 
Krifa og Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond er nu ved at se 
på, hvad de to fastansatte 
og de to-tre løstansatte 
mangler at få. 

Kun Niels Moshage var 
med til det sidste. Trine 
Egede, Grønland, overdrog 

per 31. august sine 33 pro-
cents andel til ham, og Mi-
chael Zenon fra Frederiks-
berg, der stadig står som 
ejer af de sidste 33 procent, 
har ikke været med i foreta-
gendet i et stykke tid.

”Jeg blev smidt ud,” for-
tæller han bramfrit.

Han fortæller, at konkur-
sen efter hans mening skyl-
des dårlig drift.

”Der er nogle regninger, 
der ikke er blevet betalt. Og 
ja, vi fik en god start, men 
når der ikke bliver sendt 
fakturaer ud, så går det jo 
galt.”

Om fejlen er hans eller 
en af de to andres, fortæller 
han ikke.

Vi har i dagevis forsøgt 
at indhente kommentarer 
fra Niels Moshage og Trine 
Egede, men forgæves. 

Fanø-investoren Flem-
ming Haahr ejer Fanø 
Night & Stay-bygningerne 
via et selskab, han er med-
ejer af. Han ærgrer sig over 
lukningen.

”Det kommer bag på os, 
det var jo ellers i god gæn-
ge. Men det handlede vist 
om tre personer, der ikke 
kunne enes om tingene,” 
konstaterer han.

Hvad gør I nu?
”Vi er i dialog med no-

gen, der har henvendt sig 
af sig selv på baggrund af 
de rygter om lukningen, 

der jo allerede er ude over 
hele øen. Vort mål er at få 
det til at køre videre. Stedet 
har vist sin berettigelse her 
efter Coronaen. Den mel-
lemting mellem et hotel og 
et bed and breakfast, som 
stedet er, kan folk godt lide. 
Det ligger også godt, og in-
gen andre steder kan huse 
50 mennesker på én gang,” 
siger Flemming Haahr.

Han tilføjer, at sengene 
og det øvrige inventar til-
hører hans selskab. De tre 
eks-ejere tilførte dog en bar 
og en reception.

Tekst og foto: 
Finn Arne Hansen

De tre ejere bag det store overnatningssted på den gamle Søfartsskole i Nordby 
brød musketéreden og gik hvert til sit. Ejeren af bygningen søger nu en ny forpagter

Fanø Night & Stay er lukket

Landgangsbro til Martha

MARITIMT – Da Torben 
Korsgaard fra Forenin-
gen Martha nævnte for 
erhvervsmanden Peter Pe-
tersen fra Hjerting, at det 
kunne være fint med en 
landgangsbro i Hjerting, 
trykkede han på den rig-
tige knap.

I Hjerting er de nemlig 

godt trætte af deres fly-
deponton, som det meste 
af året ikke kan bruges til 
noget. Mange timer i døg-
net kan man kun komme 
ud til den med waders på. 
Så en femmandsgruppe i 
Hjerting gik i gang med at 
få tegnet en 12 meter læn-
gere landgangsbro og en 

beton-forlængelse ind til 
stranden. 

Og det er allerede ved 
at blive en succes, kort ef-
ter lanceringen af idéen. 
400.000 sponsorkroner er 
i hus, så snart skal der sø-
ges fonde, så resten af den 
nødvendige million kan 
komme i hus! -fina

En bemærkning 
fra Foreningens 
Marthas 
formand til en 
erhvervsmand i 
Hjerting gav pote

Fanø Night & Stay er lukket, 
og ejerne af MEZ ApS har 
begæret deres selskab kon-
kurs.
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Tilfredse folketingskandidater fra Fanø
FANØ – Hverken Christian Lorenzen (C) eller Ben-

jamin Strand Andersen (Å) opnåede valg til Folketin-
get. Benjamin fik 259 personlige stemmer i Sydjyl-
lands Storkreds, og Christian fik 456. 
”Det var en stor oplevelse at være i valgkamp, denne 
gang var dog ekstra udfordrende, da det jo var lands-
politik, og ikke ’bare'’ Fanø. Mange debatter og meget 
rejsen rundt, men fremfor alt mange gode møder. Vi 
havde i Sydjylland et stærkt hold, og vi supplerede 
hinanden godt, så det hjalp jo lidt på presset. Jeg el-
sker gode debatter, når meninger brydes, bliver man 
ofte klogere, og jeg synes ofte, jeg lærer noget. Jeg er 
utrolig rørt over alle dem, der brugte deres stemme 
på mig og Alternativet. Det viser mig at det jeg kæm-
per for, også mellem valg, vækker genklang. Det er 
helt sikkert ikke sidste gang, jeg stiller op,” siger Ben-
jamin. Christian Lorenzen er på samme linje:
”Jamen, det var jo en ret vild og intensiv oplevelse. 
Man aner jo ikke, hvad man går ind til, det finder 
man ud af ved at prøve det. Og når man skal passe 
fuldtidsarbejde ved siden af, så får man ikke megen 
søvn. Jeg vil rigtigt gerne takke dem på Fanø, der har 
stemt på mig. Jeg har forståelse og respekt for, at der 
er stor forskel på at stemme lands- og lokalpolitisk. 
Det mest overraskende var, at jeg fik stemmer hele 
vejen rundt. Jeg har ikke ført aktiv valgkamp i Søn-
derborg, men henter alligevel pænt med personlige 
stemmer der. Så jeg må have en eller anden form for 
appel og rækkevidde – ud over bare Fanø- og Esbjerg. 
Jeg havner faktisk også i den bedste halvdel, og det 
var der nok ikke mange, der havde troet med en kan-
didat fra Fanø. Derfor ender valget egentlig også for 
mig på mange måder med at være en positiv ople-
velse. Om det skal prøves igen, må tiden vise. Men 
jeg er ikke blevet skræmt væk”.

Øen rundt

Den nuværende ponton er udenfor badesæsonen ikke meget 
bevendt uden waders. Foto: Finn Arne Hansen


