
FANØ BAD, DET GAMLE SUPERMARKED,
PROJEKT ”FRA SKROT TIL AKTIVITETSCENTER”.

Efter længere tids arbejde, er det lykkedes at lave en plan, som gør at det gamle supermarked kan få et ansigtsløft 
og derved igen blive et stærkt aktiv for Fanø Bad.

NY FORM og Club Fanø her etableret et samarbejde, der vil omdanne det gamle supermarked til et aktivitetscenter.

Aktiviteterne vil være en blanding for både børn og voksne. Centrets aktiviteter skal tilbydes til både gæster og 
øens beboere. Lokalerne vil også være med til at sikre, at vi bliver mindre afhængig af vejret og derfor uanset 
vejret, bl.a. kan afholde morgen Pop Up yoga.

Økonomi
Der er allerede brugt en del penge på at lave undersøgelser om forskellige mulige tiltag på Fanø Bad,hvor dette 
var et af projekterne. Forundersøgelserne er blevet støttet af Danibo med 15.000 kr., NY FORM med 10.000 kr. og 
Fanø Lys med 5.000 kr.

Ejeren Frank Outzen har udlånt lokalerne gratis til projektet, hvilket vi naturligvis er meget taknemmelige for.

Vi skal dog have gjort lokalerne brugbare til formålet, samt etableret ny facade. Det forventes at det vil beløbe 
sig til 50.000 kr. Derudover forventer vi, at det vil koste ca. 50.000 at drive aktivitetscenteret i 2019. Vi har derved 
brug for 100.000 kr. for at projektet kan udføres i den ønskede udformning. På nuværende tidspunkt er det lykke-
des os at indsamle 30.000 kr. fra følgende:

 
- Fanø Vesterhavsbad A/S  Kr. 10.000
- NY FORM    Kr. 10.000
- Privat donation   Kr. 10.000

For at vi kan komme helt i mål med projektet, har vi brug for din støtte, dette gælder både private og virksomhe-
der. Både små og store bidrag gør en forskel. Vi håber mange kan se mulighederne i dette tiltag og har lyst til at 
støtte det. Så vi igen kan få aktiviteter i lokalerne og det kan være med til at styrke området Fanø Bad.

Har I lyst til at støtte kan i overføre direkte til Club Fanø enten via bankoverførsel eller Mobile Pay.

Bank: Andelskassen reg nr: 5954, kontonummer: 8030317
Mobile Pay MyShop: 28837

Såfremt I ikke ønsker Jeres navn frem i forbindelse med støtten, skal I blot i forbindelse med overførslen påføre 
ordet ” anonym”, så vil det ikke blive offentliggjort.

For yderligere informationer kontakt da: Sharada Sylvia Bergés Hidalgo, Club Fanø Tlf.: 42 41 25 65

Med venlig hilsen og på gensyn på Fanø Bad

Club Fanø & NY FORM



Gå ind på Club Fanø’s hjemmeside og se deres aktiviteter i 2018

http://clubfanoe.dk/
 
NY FORM afholder forskellige gratis popup arrangementer.

Ved at klikke på linkene kan De se nogle af de gratis aktiviteter, der blev af holdt  
i 2018.

NY FORM’s Pop up Yoga, hvor 1.500 personer deltog i 2018:
https://www.dropbox.com/s/2bn8rnu5st41w26/Pop-up%20yoga%20Fanø.m4v?dl=0

Nytårsbad d 31 december, hvor 430 personer deltog:
https://www.dropbox.com/s/nqtbqdav3j1lts4/Fan%C3%B8%20Vinterbadefestival.m4v?dl=0

Derudover afholdte NY FORM Aktiv tirsdag på Fanø Bad i hele juli mdr. med:

- Solnedgangs koncert. 
- Sandslotte bygning.
- Pony ridning.
- Food street med smags prøver.

Vi ønsker at videreføre alle 2018 tiltagene i 2019, ligesom nye tiltag vil komme 
til, såfremt der er opbakning til dette
 

De bedste hilsner
Club Fanø & NY FORM
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