
Grundejerforeningen
H e n n e  S t r a n d
N r.  6 8  •  m a r t s  2 0 2 0  •  2 8 .  å r g a n g

Kommende arrangementer:
GHS: Strandrensning 2020 lørdag den 11. april kl. 13 fra parkeringspladsen og orientering 

om brandfælder m.m. ved Sydvestjysk Brandvæsen.
GHS: Midtvejsmøde onsdag den 14. oktober kl. 19 i Blåbjerg Friskoles hal. 

Antenneforeningen: Generalforsamling 10. maj 2020 kl. 19 i Købmand Hansens Café og Bageri. 
Klinting Vandværk: Generalforsamling  fredag den 3. april 2020 kl. 19 i Restaurant Stausø.

Herved indkaldes  til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Henne 
Strand lørdag den 4. april kl. 14.00 i Blåbjerg Friskoles Hal, Klintingvej 170, 
Stausø. 
Dagsorden ifølge vedtægternes § 9. (ghs-henne.dk).
Som optakt til generalforsamlingen har bestyrelsen inviteret klitplantør og 
byrådsmedlem Niels Christiansen med et oplæg: Hvorledes er klitplantager og 
kyster beskyttet på naturområdet? Kan områdets dna eller sjæl også beskyttes? 

Der bliver lejlighed til kommentarer fra salen. 
Varighed ca. 1 time, hvorefter generalforsamlingen går i gang:
Foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden udvidet med eventuelle forslag, 
se ghs-henne.dk
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2020 og budgetforslag for 2021.
5. Fastlæggelse af kontingent for 2021.
6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Niels Jørgen Pedersen og Jesper  
 Dahlmann, der begge er villige til  genvalg. Søren Kistorp ønsker at udtræ-
 de af bestyrelsen, hvorfor ét medlem skal vælges for to år.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for ét år.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

De medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, skal registreres ved 
indgangen og have udleveret stemmesedler. Derfor bedes deltagerne 

møde i god tid. Se ghs-henne.dk vedr. stemmeregler. Der vil blive serve-
ret kaffe/te, øl, vin og vand under mødet.
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I henhold til vedtægterne for Grund-
ejerforeningen Henne Strand (GHS) 
har bestyrelsens 5 medlemmer føl-
gende opgaver:

Foreningens formål er at samle 
de under § 3 nævnte medlemmer 
og varetage disses interesser som 
grundejere. Med dette formål repræ-
senterer foreningen således grund-
ejerne og er deres talerør over for 
kommunalbestyrelse og øvrige myn-
digheder i alle spørgsmål af fælles 
interesse.

1. Foreningen arbejder for at 
beskytte områdets natur- og 
miljømæssige forhold og sikre 
det visuelle miljø gennem ind-
seende med, at bestemmelserne 

for bebyggelserne og grundene 
i lokalplanerne for sommerhus- 
og centerområdet overholdes.

2. Foreningen forestår vedli-
geholdelse og sikring af egne 
veje, egne stier, egne friarea-
ler, egne parkeringspladser og 
fællesinstallationer i området.

3. Foreningen samarbejder med 
Varde kommune, øvrige myn-
digheder og lokale foreninger for 
forbedringer ved Henne Strand 
af fælles interesse for medlem-
merne.

GHS stiftedes i sommeren 1953 og 
har pr. 31.december 2019 1354 med-
lemmer.

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2019

Med udgangspunkt i Niels Christiansens erfa-
ringer fra hans 30 år som klitplantør og som 
byrådspolitiker i 22 år fortælles om Blåbjerg-
Nymindes Klitplantages dna og hvilke regler, 
som i dag gælder på naturbeskyttelsesområ-
det. Regler og formalia som med sikkerhed 
vil komme på en prøve i forbindelse med 
den kommende myndighedsbehandling af det 
anlægsarbejde, som skal muliggøre Forsvarets 
øgede brug af terrænet i og omkring Blåbjerg-
Nyminde Klitplantage.

Hvorledes er klitplantager og kyster beskyttet på naturområdet? 
Kan områdets dna eller sjæl også beskyttes?
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Foreningen råder over ca. 25 km veje 
og 10 mindre naturområder samt et 
antal stier. GHS forestår vedlige-
holdelsen af egne veje og stier samt 
plejer de 10 mindre naturområder.
Medlemsinformation opdateres på 
foreningens hjemmeside www.ghs-
henne.dk. I tillæg hertil udsendes 
der et medlemsblad 2 gange årligt 
med indkaldelse til generalforsam-
ling i april måned samt invitation til 
midtvejsmøde i oktober måned.
Grundejerforeningen har ligeledes 
en Facebook-side, Grundejerforenin-
gen Henne Strand, for foreningens 
medlemmer.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 
der vælges for 2 år ad gangen og 2 
suppleanter, der vælges for 1 år ad 
gangen.

Vedtægter
Foreningens vedtægter findes på 
foreningens hjemmeside www.ghs-
henne.dk.

Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig på 
førstkommende bestyrelsesmøde 
efter generalforsamlingen 2019. 
Bestyrelsen har således i 2019 bestå-
et af følgende:

N. Jørgen Pedersen (formand)
Jesper Dahlmann (sekretær og 
næstformand)
Aase C. Thomsen (kasserer) 
Poul Holm Joensen (vej- og stian-
svarlig samt redaktør) 

Søren Kistorp (byggesager, deklara-
tioner vandplan mv.) 
Peder Jochumsen (suppleant)
Morten Westergaard (suppleant)

Henrik Ladefoged har, efter at han 
udtrådte af bestyrelsen, været til-
knyttet bestyrelsen som ekstern res-
sourceperson i forbindelse med byg-
gesager.

Strandrensning
Igen i 2019 var strandrensningen 
en relativ overkommelig opgave. Der 
havde kort tid inden været paraffin 
på stranden og dermed var stranden 
oprenset af Varde Kommune på Sta-
tens regning, Paraffinen stammer 
fra tankskibe, der renser bulk-tan-
kene på havet, hvilket de godt må!

Paraffin på stranden
Varde Kommune var som altid 
klar med materiel og mandskab til 
arrangementet, hvor mange grund-
ejere fik en hyggelig eftermiddag, 
der afsluttedes med pølser, vand og 
øl.

Midtvejsmødet
Midtvejsmødet i uge 42 stod i ”for-
svarets” tegn, flere end 250 med-
lemmer havde valgt at høre om for-
svarets planer for transportkorridor 
tværs over Lyngbos Hede. 
Sommeren over var der sivet planer 
for anlægget af kampvognsspor med 
tilhørende sidespor til hjulkøretøjer 
på de fredede og Natura 2000-områ-
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der ved Henne Strand og i planta-
gerne. Forud for mødet var grund-
ejerforeningens korrespondance fra 
august til både forsvars- og miljømi-
nister offentliggjort på GHS’ hjem-
meside og i medlemsbladet, ligesom 
DNs betænkeligheder ved militærets 
planer fra maj 2019 var offentlig-
gjort.
Der var en fantastisk stemning, 
men også stor lydhørhed over for det 
store opbud af militærpersoner med 
major Stig G. Larsen i spidsen, der 
på en sober måde orienterede om 
de militære planer, hvoraf ingen, 
bl.a. omfanget af øvelser, syntes at 
være endelige. Det var naturligvis 
umuligt at gøre indvendinger mod, 
at landets soldater skal have den 
bedst mulige uddannelse forud for de 
internationale opgaver, de udsendes 
i. Flere medlemmer gav dog udtryk 
for, at planerne var ødelæggende 
for Henne Strands mange kvaliteter 
og erhvervsmuligheder, og mange 
havde konstruktive forslag til alter-
native placeringer af de store mili-
tære forbindelsesveje.
Mere om forsvaret senere i bladet.

Henne Strand Life
Henne Strand Life havde i sit 3. 
leveår mange arrangementer der 
henvender sig til grundejere og 
gæster i Henne Strand med et meget 
bredt udvalg af aktiviteter både for 
børn og det noget ældre publikum. 
Gruppen, teenagere 13-19 år, har 
vi nok ikke det helt store udbud til 

og det er måske et område, vi skal 
arbejde med. Henne Strand Life er 
et fællesprojekt med Henne Strand 
Handelsstandsforening, men det 
har primært været Henne Strand 
Handelsstandsforening, der har haft 
arbejdsbyrden, og vi vil gerne, om vi 
kan finde et par i vores forening, der 
kan og vil tage et nap med.
Halloweenpyntning og aktiviteter, 
julepyntning og påskepyntning har 
vi kunnet glæde os over de seneste 
år, og det har givet mange positive 
tilkendegivelser. Tak til Handels-
standsforeningen for den flotte pynt-
ning.
Facebook ”Henne Strand Life” er en 
åben gruppe, hvor alle kan deltage.

Henne Strand Netværk
Henne Strand Netværk har 142 
medlemmer og henvender sig til 
fastboende, næsten- eller kommen-
de fastboende og giver fastboende 
mulighed for et socialt netværk.
Facebook ”Henne Strand Netværk”, 
er en lukket gruppe, hvor man søger 
optagelse.

Grundejerforeningen 
Henne Strand hjemmeside
GHS har fået ny hjemmeside ”www.
ghs-henne.dk”, som vi har forsøgt 
at gøre nemmere at navigere i og 
med flere faktuelle oplysninger, så 
grundejere nemmere kan søge rele-
vante oplysninger.
Nyhedsmail er eneste måde, hvor vi 
kan sende besked om vigtige opslag 
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og informationer. Vi har ikke karto-
tek med mailadresser eller telefon-
numre på medlemmer, så alle må 
selv sikre at de er tilmeldt ”Nyheds-
brev”.
Tilmeld jer ”Nyhedsbrev” og få 
besked om vigtige oplysninger på 
mail.

Grundejerforeningen 
Henne Strand Facebook
Grundejerforeningens Facebookside 
med 662 medlemmer er en lukket 
side for medlemmer og interessen-
ter.
Bestyrelsen vil her forsøge at give 
et billede af det, der sker i Henne 
Strand, samt viderebringe de aktu-
elle artikler/debatter, der vedrører 
vort område, så også de, der ikke 
bor lokalt, kan følge med i områdets 
problemstillinger. 
Siden er også debatside for forenin-
gens medlemmer og interessenter, 
så vi kan få et billede af medlem-
mers holdninger til aktuelle sager. 
Siden er reklame- og annoncefri. 
Er du ikke allerede medlem, så 
bliv medlem af gruppen og deltag i 
udviklingen af Henne Strand, ved 
at give din mening til kende i de 
lokale spørgsmål.

Vestkystens Perle 
- Henne Strand
”Stedet Tæller” er nu færdigetab-
leret, der er nu også cykelstativer, 
som bliver brugt flittigt. Fygning 
med sand på og omkring ”øerne” har 

givet de udfordringer, som af flere 
var forventet, og vi kan kun appel-
lere til Varde Kommune, at de sikrer 
fjernelse af sand, så snart en storm 
har lagt sig. 
Det nye design, som ”Stedet Tæl-
ler” står for, vil vi gerne videreføre 
i de kommende tiltag, der gøres i 
bymiljøet. 
Kantsætningen på Klitvej arbejdes 
der på at få Varde Kommune til at 
udskifte med en model som langs 
Strandvejens nordside mod strand-
parkeringen. Det vil give en helhed 
i området. 
Vi har ligeledes arbejdet med ønske 
om at få en ny lokalplan for center-
byen, der kan tage højde for ensar-
tethed i byrummet og at videreføre 
det nye design samt arbejde med 
infrastrukturen, parkering, skiltere-
gulativ mm.
Vi søgte Varde Kommunes Udvik-
lingspulje om midler til videreførelse 
og konkretisering af udviklingspla-
nen omhandlende midtbyen som et 
forstudie til en lokalplan. Desvær-
re blev projektet ikke prioriteret i 
Varde Kommune, men vi vil fortsat 
have det som en prioritering i det/de 
kommende år, og det vil indgå i den 
kommende revision af ”Idégrundlag, 
vision og handlingsplan”
Vi må erkende at projekter, hvortil 
der søges midler og kommunal delta-
gelse, er en lang proces, som kræver 
tålmodighed.
Det er vigtigt, at vi hele tiden følger 
op på udviklingen og er på forkant 
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med de politiske beslutninger, der 
vedrører vort område.

Legeplads
”Et stort ønske fra foreningens med-
lemmer om en legeplads ser ud til 
at kunne realiseres i samarbejde 
med Henne Strand Handelsstands-
forening”. – sådan skrev vi i besty-
relsens beretning sidste år – nu sker 
det, eller er forhåbentlig allerede 
sket, når I læser dette.
Legepladsen på Udsigthøjen ved 
Klitvej etableres i et samarbejde 
mellem Henne Strand Handels-
standsforening og Grundejerforenin-
gen Henne Strand i et fælles projekt, 
der også omhandler den fremtidige 
vedligeholdelse af legepladsens ind-
retninger. Udsigtshøjens vedligehol-
delse påhviler fortsat Grundejerfor-
eningen Henne Strand.
Der er søgt firma-, fonds-, og kom-
munale midler til realisering af lege-
pladsen. 
Vi håber legepladsen nu indfrier et 
længe ønsket behov i Henne Strand 
og vil være med til at gøre Vestky-
stens Perle endnu mere attraktiv for 
sommerhusejere og sommerhusgæ-
ster samt for de gæster, der besøger 

Henne Strand og byens forretninger.
Projektforslaget blev fremlagt på 
sidste års generalforsamling og 
på midtvejsmødet, og bestyrelsen 
har ligeledes drøftet oplægget med 
bestyrelsen i ejerforeningen Henne 
Strand Feriecenter.

Lokal udvikling
Bestyrelsen har iht. foreningens 
vedtægter bl.a. pligt til at arbejde 
for, at bestemmelserne for bebyggel-
serne og grundene i lokalplanerne 
for sommerhus- og centerområdet 
overholdes.
Det er en udfordring, som desværre 
tager urimelig megen tid for besty-
relsen, vi oplever, at enkelte grund-
ejere ser stort på, hvad der står 
i lokalplanen, hvad vi oplyser på 
hjemmesiden i enkle formuleringer, 
og hvad sund fornuft burde give 
anledning til. Volde, faste belæg-
ninger i indkørsler, beplantning og 
indhegning er eksempler. 
MEN vi er i naturen, og vi vil bevare 
naturen i Henne Strand. At det er 
nemmere at få tilgivelse end tilladel-
se holder ikke, det skal blive et krav 
fra Varde Kommune, at forholdene 
bringes i orden.
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Terrænreguleringer i forbindelse 
med nybyggeri og renoveringer og 
ødelæggelse af arealer uden for byg-
geriets nærzone er et stort problem, 
når der kommer store maskiner på 
grunden. Det er bygherrens ansvar 
at beskytte og reetablere grundarea-
let.
Vores motto ”Vi vil naturen” skal 
efterleves sådan, som lokalplanen 
beskriver.
Hvide vinduer har været tema i 
mange år, men noget tyder på, at det 
er gået op for arkitekter og bygge-
firmaer, at det er besværligt og dyrt 
at ændre til godkendte farver efter 
byggeriets afslutning.
Ligeledes vil det være dyrt med til-
bageførsel af volde og terrænregu-
leringer. 
Hvad må man:
Tilladt terrænregulering er 50 cm i 
husets nærzone og 25 cm uden for 
nærzonen.
Nærzonen er: 5 mtr. på 3 af husets 
sider og 7 mtr. på én side af huset.
Der må ikke beplantes med inva-
sive arter eller ikke egnsbestemte 
planter. Der må ikke randbeplantes 
i skel og der må ikke etableres fast 
belægning udenfor nærzonen.

Vand
Vand har skabt flere oversvømmel-
ser i de lavest beliggende områder. 
I området Blåbærvej/Tyttebærvej/
Multebærvej er der etableret pum-
pestationer som grundejerne delvist 
har finansieret, men kapaciteten er 
ikke tilstrækkelig til at klare opga-
ven. Der er etableret yderligere pum-
per i forsøg på at holde vejene afvan-
det, men grundvandet ligger så højt, 
at opgaven visse steder ikke kan 
løses. I området ved Uglevej/Regn-
spovevej er der ikke etableret pum-
per og i området er flere huse under 
vand. Ligeledes er der ikke etableret 
pumper i området ved Urfuglevej/
Tjurvej, hvor flere huse er under 
vand. Kanalen og rørledningen over 
Lyngbos Hede skal afvande de to 
sidstnævnte områder, men kapaci-
teten er for lille i det etablerede 
system.  
Det kan være en umulig opgave 
for grundejere med lavtliggende 
grunde, hvor grundvandet er årsag 
til opstemningen, men så er det 
kun at forsøge at sikre selve huset 
mod vandindtrængning, hvis det er 
muligt.  
Vedligehold og tilsyn med disse 
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installationer er delt mellem Varde 
Kommune, Din Forsyning og GHS. 
Vi er i dialog med Din Forsyning, 
Naturstyrelsen og Varde Kommune 
om fremtidige løsningsmodeller, der 
skal sikre bedre afvanding.

Samarbejdet med Varde Kom-
mune, herunder byggesager 
og dispensationer
Udvalget for Plan og Teknik i Varde 
Kommune fører en politik for dispen-
sationer, der ikke virker hensigts-
mæssigt set fra bestyrelsens side. 
Kvantitet frem for kvalitet må være 
udvalgets bevæggrunde, hvilket 
også stemmer overens med Varde 
Kommunes førte politik. Det stem-
mer så bare ikke overens med vores 
ønske om udvikling: Kvalitet frem 
for kvantitet.
Der er forståelse for vores synspunkt, 
når vi fremlægger problemstillingen 
på vore fællesmøder, der er bare 
ingen handling efterfølgende, og vi 
ser dispensationsansøgninger, der 
videresendes til os for udtalelse, som 
helt åbenlyst bare skulle afvises.
Hvad er det, vi, som grundejere, 
har valgt, når vi anskaffer sommer-
hus i Henne Strand? Har vi valgt 
Henne Strand, eller har vi valgt en 
parcel? Vi ser konflikter i de ønsker 
og handlinger og har vanskelig ved 
at forstå, at når man har købt et 
sommerhus med det ønske at bygge 
et nyt på grunden eller ombygge, 
at man så ikke har sat sig ind i de 
muligheder grunden og lokalplanen 

giver, men forventer dispensationer 
på både placering og terrænregule-
ringer etc.
Varde Kommune har dog i 2020 
ansat én ekstra medarbejder ude-
lukkende med det bundne arbejds-
område at arbejde med byggesager, 
dispensationer og overtrædelser af 
lokalplaner, og kun for sommer-
husområder. Ansættelsen er etårig 
og et resultat af den vedholdende 
kritik af sagsbehandlingstider og 
-resultater fra os og sidst fra Fæl-
lesudvalget for Sommerhusgrund-
ejerforeninger i Varde Kommune 
(FSVK).
Det er Varde Kommune, der er 
tilsynsmyndighed og ansvarlig for, 
at den Lokalplan, som Varde Kom-
mune selv har udarbejdet og vedta-
get, efterleves. Derfor er det noget 
uforståeligt, at man ikke lever op til 
det ansvar. 
Efter planlovens § 51, stk. 1, skal 
kommunen sørge for, at loven og 
vedtagne regler (lokalplaner) efter 
loven overholdes. Kommunen skal 
ifølge lovens § 51, stk. 5, sørge for, 
at et ulovligt forhold bliver bragt 
i orden, medmindre forholdet er 
af underordnet betydning. Det er 
ejeren til enhver tid og eventuelt 
brugeren, der ifølge § 63, stk. 1, har 
pligt til at lovliggøre forhold, som 
ikke er tilladt efter gældende lokal-
plan. Et ulovligt forhold kan lovlig-
gøres på 2 måder, via juridisk- eller 
fysisklovliggørelse.
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Forsvaret har ønsker!
Forsvarets ønske om at etablere 
transportspor/transportkorridor 
over Filsø Hede, syd for Henne 
Mølle Å og over Lyngbos Hede er i 
konflikt med både natur og grund-
ejerinteresser. Forsvarets plan kræ-
ver dispensation for fredningen af 
Filsø Hede, så der kan anlægges 3 
spor med 2 overgange over Henne 
Mølleå. Disse arealer ejes af Aage 
V. Jensen Naturfond.
Specielt Lyngbos Hede, der ejes af 
Naturstyrelsen, bekymrer os meget, 
da det er et område med stort set 
alle de miljø- og naturbeskyttel-
ser, der eksisterer for at beskytte 
naturen mod indgriben og utilsigtet 
brug.
Vi har som bekendt sendt bekym-
ringsbreve både til Forsvarsmini-
steren og Miljøministeren med hen-
visning til de specielle forhold, der 
er på Lyngbos Hede. Vi har lige-
ledes påpeget en mulig alternativ 
linjeføring øst om Filsø og sidst en 
mere østlig linjeføring ved Henne By. 
Forsvarsministeren har på begges 
vegne svaret uden at være konkret. 
Vi har efterfølgende d. 12. dec. 2019 
fremsendt brev til Miljøministeren 
for at få Miljøministerens holdning 
til de miljømæssige aspekter, vi mod-
tager ultimo febr. svar, igen et ukon-
kret svar på miljøforholdene.
Forsvaret forholder sig til aftalen, 
der er lavet, og venter nu kun på 
de formelle godkendelser ved Varde 
Kommune.

Bestyrelsen fremsender hørringsvar 
med forslag til alternativ linjeføring 
for at beskytte den unikke natur, 
Lyngbos Hede repræsenterer. Breve 
og svar findes på hjemmesiden under 
”Fakta”.

Fællesudvalget for sommerhus-
grundejerforeninger i Varde 
Kommune (FSVK)
Forsvaret
Fællesudvalget har haft flere fokus-
områder i 2019: 
Forsvarets aftale om at udvide øvel-
sesområdet fra ca. 6.ooo ha. til ca. 
14.000 ha. med tilhørende trans-
portkorridorer over fredede områder. 
Der har været flere dialogmøder 
med Varde Kommune, Forsvaret og 
Naturstyrelsen.
Destination Vesterhavet
Udvalget har ønsket at være part 
i Destination Vesterhavet, det nye 
fælles destinationssamarbejde mel-
lem Ringkøbing-Skjern Kommuner 
og Varde Kommune. Tilsvarende 
ønske har et fællesudvalg i Ring-
købing-Skjern. Der har ikke været 
ønske fra Destination Vesterhavet 
om optagelse af sommerhusgrund-
ejere i dette forum, dette på trods af, 
at 16.000 sommerhuse er fødekilde 
til turismeerhvervet og turismeind-
tægter.
Udviklingsråd
Ønske om at Fællesudvalget repræ-
senterer sommerhusgrundejere i 
Varde Kommunes Udviklingsråd i 
hhv Blåvandshuk (syd) og i Blåbjerg 
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Udviklingsråd har været et ønske, 
der nu er honoreret i Blåvandshuk, 
men Blåbjerg Udviklingsråd ønsker 
ikke vores deltagelse.
Naturstyrelsen
Samarbejde med NST om vedlige-
hold af Naturstyrelsens arealer, spe-
cielt omkring vedligehold af grøfter, 
der afvander sommerhusområder. 
NST er flere steder nabo til som-
merhusområder, hvor der er fælles 
grøfter, grøfter som NST ikke ønsker 
vedligeholdt/oprenset. Dette har 
betydet ganske store oversvømmel-
ser af sommerhusområder og som-
merhuse med store omkostninger 
som konsekvens.
Varde Kommune
Fællesudvalget har jævnlige møder 
med Udvalget for Plan og Teknik, 
hvor vi får mulighed for at være i 
dialog med udvalgets medlemmer og 
give vores syn og ønsker på sommer-
husområdet.

Henne Mølle Å
Arbejdet med at sikre fundamentet 
på broen over Henne Mølle Å er 
afsluttet, men kræver fortsat tilfør-
sel af sand til kompensation for det, 
som fjernes i kraftige vestenstorme.
Passagen langs Mølleåens nordside 
mod havet er fortsat en udfordring, 
når der er kraftig pålandsvind. Der 
arbejdes på at lave et løsningsfor-
slag, der kan sikre passagen uden 
at private arealer bliver beskadiget.
GHS deltager fortsat økonomisk i 
oprydningen af åbrinken, som Varde 

Ungdomsskole foretager i foråret. 
Ligeledes deltager Henne Mølle Å 
Badehotel og Varde Kommune øko-
nomisk.

Veje, stier og fællesarealer
Modsat sommeren 2018, der var en 
fantastisk sommer med relativ små 
vedligehold på vej- og stinettet, har 
2019 budt på helt andre udfordrin-
ger med mere eller mindre konstant 
våde veje og dermed nedslidning. 
Vi har tilført vejene meget grus og 
arbejder fortsat på at opgradere 
grusvejene med nyt gruslag, så de 
står klar til forårets gæster.
Der er bestilt nye skilte til marke-
ring af stier fra stranden, nogle af de 
gamle skilte er sandet til, da de er 
placeret for tæt på klitfoden og andre 
er rustet i beslagene og dermed for-
svundet i sandet. Denne proces ven-
tes afsluttet i foråret.
Enkelte veje og stier har været over-
svømmet af vand i en længere perio-
de, men da vejene fortsat kan benyt-
tes, betyder det også, at underlaget 
ødelægges, og ny vejopbygning skal 
udføres i foråret.
Man skal være opmærksom på, at 
det ikke er tilladt at aflede overfla-
devand fra egen grund til fællesare-
aler og veje. Der skal i stedet sikres 
dræning på egen grund.
Stien i forlængelse af Gøgevej til 
Blåbjerg Plantage har i en længere 

Læs videre på side 14
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I slutningen af februar gik Lyngbo Hede 
over sine bredder
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Hiv ud og  hæng op



13

Hiv ud og  hæng op



14

periode været oversvømmet og umu-
lig at passere. Vi har tidligere arbej-
det på en løsning og det er muligt, 
at der kan etableres en ”dæmning” 
som hæver stien til et mere sikkert 
niveau. Stien er meget brugt og har 
derfor høj prioritet hos os.
De hastighedsdæmpende foranstalt-
ninger på Gøgevej har tilsyneladen-
de den ønskede effekt og spørgsmålet 
er, om der skal etableres tilsvarende 
andre steder.

Økonomi
Grundejerforeningens økonomi viser 
et resultat i 2019 med et plus på 
kr. 80.092 mod et budget på minus 
kr. 282.000, hvilket primært skyl-
des en besparelse på kr. 150.000 på 
vejudgifter, udgifter som delvis er 
udskudt pga den meget våde vinter, 
hvor vedligehold ikke kunne udføres, 
og er derfor udsat til foråret 2020.
Der henlægges som tidligere år kr. 
150.000 til foreningens vejfond, lige-
som der henlægges kr. 150.000 til 
infrastruktur.
Projekter, som afvikles over ”Hen-
læggelse til Infrastruktur”, vil blive 
beskrevet i note til regnskabet.
Fremtidig udfordring 
Der afsættes i 2020 kr. 140.000 til 
ekstern assistance.
Vi har gennem længere tid haft 
medlemmer i bestyrelsen med spids-
kompetence på byggesager/dispensa-
tion og vandløbsopgaver. Opgaverne 
har været professionelt håndteret 
af Henrik Ladefoged og sidst Søren 

Kistorp. Desværre ønsker Søren 
ikke at fortsætte arbejdet, der er 
meget tidskrævende. Det er derfor 
ønskeligt, at vi finder et nyt besty-
relsesmedlem, der har de kompeten-
cer, og som kan håndtere byggesa-
ger/dispensationer og gerne kender 
den kommunale styringslov. Alter-
nativt må vi benytte os af ekstern 
konsulentstøtte, og det vurderes, 
at der med nuværende aktivitets-
niveau, skal bruges 100-150 timer/
årligt med en timepris i niveau kr. 
1250,- inkl. moms.
Vi må også vurdere i hvilken 
udstrækning, vi fremadrettet skal 
involveres i byggesager, hvor der 
søges dispensationer i forhold til 
gener, der ”kun” påvirker naboer og 
ikke har generel betydning for områ-
det, eller om denne type sager skal 
være en sag som naboer selv påkla-
ger i forbindelse med nabohøringer 
ved dispensationsansøgninger. 
Skal vi fortsætte som hidtil med 
en aktiv involvering i alle sager, vil 
det betyde en stor fællesudgift for 
foreningen, som ikke kan indeholdes 
i det fremlagte budget og derfor vil 
kræve en kontingentforhøjelse på kr. 
100,- pr. medlem.
Efterårets store vandmængder har 
givet problemer for en del husejere, 
hvis sommerhuse ligger i lavt ter-
ræn. Kun i området Blåbærvej/Tyt-
tebærvej/Multebærvej er der etab-
leret pumpestationer, som grund-
ejerne i området delvis har finan-
sieret. Det skal vurderes, hvordan 
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vi i andre lavtliggende områder kan 
afhjælpe problemerne. Hvis der skal 
etableres flere pumpestationer, skal 
der tages stilling til finansiering af 
opgaven.

Tak til samarbejdspartnere
Sluttelig takkes alle samarbejds-
partnere, blandt andre Handels-
standsforeningen, for et godt samar-
bejde i årets løb, og bestyrelsen ser 
frem til at fortsætte dette til gavn for 
Henne Strand.

En stor tak til Thomas Lauridsen 
for en uundværlig og sikker hjælp 
til alle de grundejere, der har haft 
vandet alt for tæt på i efteråret og 
i vinter.

Bestyrelsen glæder sig til at møde 
rigtig mange af foreningens med-
lemmer til generalforsamlingen, 
hvor der er mulighed for at få en 
dialog om foreningens virke og ikke 
mindst det fremadrettede arbejde.
Vedtaget i bestyrelsen d. 1. marts 2020
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Melodi: Carl Nielsen: 
Som dybest brønd gi’r altid klarest vand eller Willy Egmose

Med marehalmens spidse, skarpe stik
og sandets fine slibesten mod huden,
med luftens salt i øjne, næse, mund,
og øredøv af stormens hule tuden,
du møder havets gråblå bølgemagt,
med brændingsdrøn og mågeskrig mod himlen,
du sanser lyset i dets vejrligsdragt
og ænser kun så lidt de andres vrimlen.

For strandens sand er badefolkets mål,
selv tusinder - de fylder ikke meget.
Fra sommerhuse myldrer menn'sker frem,
i klittens varme gryder bli'r de plejet.
Med bløde hænder gnides olien ind,
kun solens sunde stråler skal der nydes,
enhver kan bare hyttes i sit skind.
Børn, unge, voksne - må de alle frydes!

At fange solens lys ved havets strand
er lykkedes i flere gen'rationer.
I vandrerhjemmets sal og soverum
- ifølge alle laugets traditioner -
har stedet skabt et ægte samlingssted
for alle frie fugle og familjer
med samværs sigte, gode mål og med:
solceller for de mange stærke viljer.

I bygevejr og blæst ved Jyllands kyst,
der leves lyst og lunt i campinghjemmet,
i nittenhundredtallets dansk design,
i tidløs brug og kløgtigt, dygtigt tæmmet.
Stormstyrkestød og grålig tågedis
rør' ikke sommerhusets hyggestemning 
ej heller denne sang på nogen vis
- en sang i pagt med Vesterhavets brænding!

Efter aftale med digteren Leif Hjernøe 2017

Sang til Jyllands kyst
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Der var gang i de lejede mountainbikes

LEDELSESPÅTEGNING

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Henne Strand for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 

og noter. Årsregnska-bet udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne 

og dansk regnskabspraksis for foreninger som beskrevet på side 5.

Varde, den 27. januar 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 22 26 70

Flemming Bro Lund

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne31433

Uddrag af den uafhængige revisors erklæring

Den samlede årsrapport kan ses på http://ghs-henne.dk

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2019 

for Grundejerforeningen Henne Strand. Årsrapporten er afl agt i overensstemmelse med vedtæg-

terne og dansk regnskabspraksis for foreninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigts-

mæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvi-sende billede af foreningens aktiver og 

passiver, den fi nansielle stilling samt resultatet. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens 

godkendelse. Henne, den 27.januar 2020.

I bestyrelsen:

Niels Jørgen Pedersen Aase Thomsen Jesper Dahlmann

formand   

Søren Klint Kistorp Poul Holm Joensen 

Underskrevet digitalt.

   

Fremlagt på foreningens generalforsamling,

Henne, den 4/4 2020.

Årsrapport 1/1 til 31/12 2019
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER 

Side 5 
 
 

 
 BUDGET BUDGET BUDGET REGNSKAB REGNSKAB 
 2021 2020 2019 2019 2018 
 (1000 kr.) (1000 kr.) (1000 kr.) (hele kr.) (hele kr.) 
INDTÆGTER      
Bidrag til GHS ..............................  1.287 1.287 1.034 1.035.000 829.800 
Opkrævningsomkostninger ...............  -60 -60 -60 -56.073 -55.362 
Indtægter, grenbeskæring ...............  0 0 0 0 24.050 
Andre indtægter 0 0 0 0 0  
 _________ _________ _________ _____________ _____________ 

 1.227 1.227 974 978.927 798.488 
Finansielle indtægter .....................  0 0 1 152 492 
 _________ _________ _________ ______________ ______________ 

INDTÆGTER I ALT .........................  1.227 1.227 975 979.079 798.980 
           

UDGIFTER      
Samarbejdsprojekt  .......................  75 75 100 60.652 49.769 
Udviklingsprojekt  .........................  50 50 50 0 0 
Supplerende vej og stiudbygning ........  0 0 10 0 0 
Vedligehold veje m.v., note 1 ...........  300 300 375 226.216 116.791 
Vedligehold, grunde og fællesarealer, 
note 2 .......................................  75 75 100 51.040 84.118 
Møder .......................................  10 10 30 7.743 11.737 
Befordringsgodtgørelse ...................  50 50 45 57.513 46.266 
Porto, bankgebyr og hjemmeside .......  45 45 47 26.847 39.502 
Tryksager, kuverter, faglitteratur m.v.  5 5 5 3.499 3.467 
Medlemsbladet. ............................  40 40 40 28.448 29.666 
Tilskud t/bestyrelsens kontorhold ......  25 25 20 23.100 18.750 
Strandrensning (- tilskud) ................  10 10 2 8.595 2.413 
Arrangementer (generalforsamling, 
midtvejsmøde mv.) .......................  50 50 35 39.500 31.084 
Initiativpris .................................  10 10 8 50.000 0 
Revision .....................................  13 13 12 10.250 9.963 
Advokat, generalforsamling/bistand ...  10 10 10 0 0 
Repræsentation, gaver (-modtaget) ....  3 3 2 820 2.899 
Forsikringer ................................  6 6 5 1.735 1.586 
Diverse omkostninger .....................  0 0 1 0 0 
Udgifter kontormaskiner/EDB ...........  10 10 10 3.029 2.385 
Ekstern assistance (klima, planlægning, 
byggeri mv.) ................................  140 140 50 0 31.250 
Tab på debitorer ..........................  0 0 0 0 3.600 
 _________ _________ _________ ______________ ______________ 
      

UDGIFTER I ALT ............................  927 927 957 598.987 485.246 
 _________ _________ _________ ______________ ______________ 

RESULTAT FØR HENLÆGGELSER .........  300 300 18 380.092 313.734 
 _________ _________ _________ ______________ ______________ 

Henlæggelse til vejfond ..................  -150 -150 -150 -150.000 -150.000 
Henlæggelse til infrastruktur, note 3 ..  -150 -150 -150 -150.000 -150.000 
 _________ _________ _________ ______________ ______________ 

ÅRETS RESULTAT ..........................  0 0 -282 80.092 13.734 
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BALANCE 31. DECEMBER 

Side 6 
 
 

 
  2019 2018 
    

 AKTIVER:   
 Veje og fællesarealer, overført primo .........................................  31.780 31.780 
 Tilgodehavende ....................................................................  5.450 5.450 
 Indestående Sparekassen .........................................................  492.679 1.060.579 
 Indestående Sydbank .............................................................  748.644 0 
 Indestående Skjern Bank .........................................................  749.182 751.577 
  _____________ _____________ 

 AKTIVER I ALT ......................................................................  2.027.735 1.849.386 
      

    
    
    
    

 PASSIVER:   
 Egenkapital:   
 Overført primo .....................................................................  863.163 849.429 
 Overført fra årets resultat .......................................................  80.092 13.734 
  _____________ _____________ 

 EGENKAPITAL I ALT ...............................................................  943.255 863.163 
      

    
 Henlæggelser:   
 Vejfond .............................................................................  900.000 750.000 
 Infrastruktur .......................................................................  150.000 150.000 
  _____________ _____________ 

 HENLÆGGELSER I ALT ............................................................  1.050.000 900.000 
      

    
 Gæld:   
 Gæld Sydbank .....................................................................  0 357 
 Skyldige omkostninger ............................................................  24.480 75.866 
 Revision, anslået ..................................................................  10.000 10.000 
  _____________ _____________ 

 GÆLD I ALT .........................................................................  34.480 86.223 
      

    
 PASSIVER I ALT .....................................................................  2.027.735 1.849.386 
      

 
  

BALANCE 31. DECEMBER

 
 
 

NOTER 
 

Side 7 
 
 

 
NOTE 1       2019 
 
NCC / Varde Kommune, asfaltering ............................................  36.075 
Henne Strand Service & Reparation, knækket gren nedsavet ..............  704 
Højs Have og Vejservice, repatation af sti, Tuttesbjerg.....................  8.099 
Eigil Lauritsen, reparation af vej ...............................................  1.513 
Eigil Lauritsen, opgravning af kabel ............................................  422 
Højs Have og Vejservice, vedligehold af stier .................................  40.908 
Højs Have og Vejservice, Hennemølleå ........................................  55.131 
Højs Have og Vejservice, grus ...................................................  83.364 
 _____________ 

VEDLIGEHOLD AF VEJE MV. I ALT ..............................................  226.216 
   

 
NOTE 2        
 
Henne Strand Service & Reparation, hybenforsøg på klitten ...............  6.546 
Eigil Lauritsen, oprensning af sandfangsbrønde ...............................  2.594 
Højs Have og Vejservice, Tuttesbjerg ..........................................  4.425 
GF Havemøbler, bænke til Hennemølleå ......................................  3.000 
Tømrermestre H. Bruun & Søn A/S, trappe Tuttesbjerg .....................  6.250 
Eigil Lauritsen, afgravning ved Gyldenrisvej mv. .............................  4.745 
Eigil Lauritsen, pumpe på Tyttebærvej ........................................  23.480 
 _____________ 

VEDLIGEHOLD, GRUNDE OG FÆLLESAREALER I ALT .......................  51.040 
   

 
NOTE 3        
 
Stedet tæller .......................................................................  150.000 
 _____________ 

HENLÆGGELSE TIL INFRASTRUKTUR I ALT ...................................  150.000 
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HENLÆGGELSE TIL INFRASTRUKTUR I ALT ...................................  150.000 
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Forsvarets plan for sporanlæg
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Påsken står for døren med en nypyn-
tet strandby og med enkelte til-
bud om fællesaktiviteter. I Solfang 
er der fællessang for de store(den 
6.april og den 3.maj 14.30-16.00) 

og påskeaktiviteter (den 7.april)for 
de små. I forbindelse med strand-
rensningen vil Sydvestjysk Brand-
væsen orientere om hvordan, vi 
skal undgå brande i den kommende 
varme og tørre sommer.  Klitrock 
forsøges gentaget i en lidt slankere 
udgave den 26. maj.
Sidst i juni til først i august vil der 
som tidligere blive inviteret til at 
deltage i Sct. Hans, sportsarrange-
menter, syng-sammen-aftener, fæl-
lesture på heden, strandgudstje-
nester, late night-arrangementer, 
cykelture, mountainbiking m.m.m.
Sæsonen lukker ned i efterårsferi-
en med Halloween-masker, Natur-
parkuge med madlavning af natu-
rens råvarer m.m.
Bag de mange arrangementer står 
Henne Strand Life – samarbejdet 
mellem Handelsstandsforeningen 
og GHS – Musikforeningen, Sol-
fang, Købmand Hansen og Natur-
parkugen (den 15.okt. med jagt, 
sankning af hedens råvarer, kron-
dyr).
Alle arrangementer annonceres på 
fb Henne Strand Life og www.ghs-
henne.dk
Er der medlemmer, der vil forpag-
te Solfang, skal henvendelse ske 
inden den 20. marts ved formand 
Anna Grethe Christensen, jbjagc@
gmail.com.
Og husk at aflevere afskårne 
grene og roser på miljøstatio-
nen, Porsmosevej, i ugerne 14, 
15 og 16.

Henne Strand i forårs- og sommerhumør

Fra Naturparkugen 2019



Afsender:
Poul Holm Joensen
Vestergårds Allé 2
5881 Skårup
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Skriv til foreningen: post@ghs-henne.info                                                          
Hjemmeside:www.ghs-henne.dk
Formand, ekstern kontakt, adresseændringer: 
Niels Jørgen Pedersen, Ryttervej 32, Andst, 6600 Vejen. 
Tlf. 20 90 33 30. njp@r32.dk

Næstformand, sekretær: 
Jesper Dahlmann, Vedbendvej 14, 7200 Grindsted.
Tlf. 20 21 46 19. jesper@dahlmann.nu

Kasserer: 
Aase C. Thomsen, Lavendelvej 88, 6000 Kolding.
Tlf. 29 90 04 72. aasecthomsen@gmail.com

Byggesager, dispensationer, vand: 
Søren Kistorp, Rådmandsvej 11, 6100 Haderslev. 
Tlf. 21 65 10 51. kistorp@mail.dk

Vej-, sti-, ghs-arealansvarlig, redaktør:
Poul Holm Joensen, Vestergårds Allé 2, 5881 Skårup. 
Tlf. 29 44 59 60. poulholmjoe@mail.tele.dk

Suppleant:
Peder Jochumsen, Klitvej, Henne Strand, 6854 Henne
Morten Westergaard, København. mw@ea-frb.dk

Redaktør Poul Holm Joensen. 
Illustrationer/fotos: John Tatt, NJP og EHJ.
Redaktionen afsluttet den 3. marts 2020. 
Yderligere eksemplarer kan afhentes hos Købmand Hansen 
så længe, oplag haves. 
Bladet kan også læses – www.ghs-henne.dk

GRUNDEJERFORENINGENS BESTYRELSE


