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BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET 

I 2012 lukkede Fanø Badeland. I 2014 købte Ejerforeningen Fanø Bad Ferielejligheder faciliteterne, og det 
har stået hen siden. I 2018 blev det på deres generalforsamling besluttet at skænke faciliteterne til Fanø.  
Ejerforeningen havde forinden indledt et samarbejde med Slotssøbadet Kolding, og deres fagfolk har 
udarbejdet beregninger, at det vil koste 8 millioner at genåbne faciliteterne. Dette beløb skal 
Støtteforeningen for Nordsøbadet Fanø indsamle, hvorefter det bliver en selvejende institution, som 
Slotssøbadet Kolding skal drifte.  

 
FREMTIDEN FOR PROJEKTET 

Slotssøbadet Kolding har i år haft 25 års jubilæum, og har om nogen erfaring med at drive et vandkulturhus, 
som vi i støtteforeningen drømmer om vil komme Fanø til gode. Vi brænder hver især for Fanø og ser store 
muligheder for at genåbningen vil gavne helårsturismen på Fanø. Vi mangler indendørs aktiviteter, der kan 
samle alle aldre, uanset vejr og vind.  

Wellnessområde for livsnydere - Aqua disco for de unge - badeland for børnefamilie - babysvømning og 
fotografering under vand - svømmeundervisning for øens børn - genoptræning i vand - seniorsvømning -  
Vildmarksbade i det åbne - højskoleophold for vandskrække - ja mulighederne vil ingen ende tage.  

I støtteforeningen arbejder vi med mange initiativer for at indsamle de 8 millioner. Vi har brug for at vise, at 
der er lokal opbakning til projektet for at søge fonde, så vi udsteder folkeaktier til kr. 1.500. Disse 
tilbagebetales, i så fald projektet mod forventning ikke realiseres.  
 
Har du lyst til at støtte projektet med køb af en folkeaktie kan du sende os en mail, så sender vi folkeaktien 
til dig, når vi har registreret din indbetaling på banken. Du kan både overføre via bank og mobilepay.  

På vores hjemmeside www.nordsoebadetfanoe.nu kan du se hvordan indsamlingen går.  
Følg også projektet på Facebook. 

 
Med venlige hilsner 

Bestyrelsen for Støtteforeningen 
Jens Porsgaard, Marie Kock Pedersen, Anne Kirstine Geertsen, Kristine Kaas Krog og Søs Josefsen 

 

 

 

 

 
 

 

 

Læs mere om projektet på www.nordsoebadetfanoe.nu 

http://www.nordsoebadetfanoe.nu/

