
Grundejerforeningen
H e n n e  S t r a n d
Nr.  69  • sep tember  2020  • 28 .  å rgang

Kommende arrangementer:
Indvielse af legepladsen: Se www.ghs-henne.dk.

Ordinær generalforsamling 2021: Lørdag den 27. marts kl. 14.                                                                
Strandrensning lørdag den 3. april kl. 13.

Da grundejerforeningen p.g.a. covid-19 blev nødsaget til at aflyse den ordinære gene-
ralforsamling den 4. april 2020 udsendte bestyrelsen et brev til medlemmerne, hvori 
generalforsamlingen blev udsat til afholdelse ved det ordinære midtvejsmøde – i år 
den 14. oktober. Derfor gentages den i medlemsbladets martsnummer allerede med-
delte dagsorden, se www.ghs-henne.dk: Der indkaldes således til ordinær general-
forsamling i Grundejerforeningen Henne Strand onsdag den 14. oktober kl. 19 i Blå-
bjerg Friskoles Hal, Klintingvej 170, Stausø. Som optakt til generalforsamlingen vil 
Klitplantør og byrådsmedlem, Niels Christiansen, tale om naturbeskyttelsen af klit-
plantager og kyster under overskriften: Kan områdets dna eller sjæl også beskyttes? 
Se medlemsbladets martsnummer side 2. Med kommentarer fra salen varer indlæg-
get ca. 1 time, hvorefter generalforsamlingen går i gang. Foreløbig dagsorden – den 
endelige dagsorden med forslag samt evt. restriktioner vedr.  deltagelse offentliggøres 
på www.ghs-henne.dk den 12. oktober. 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning. Den skriftlige del er offentliggjort i bladets marts- 
 nummer, der også ligger på www.ghs-henne.dk.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.*
4. Forelægggelse og godkendelse af budget for 2020 og budgetforslag for 2021.*
5. Fastlæggelse af kontingent for 2021.*
 • Regnskab m.v. kan læses i medlemsbladets martsnummer på www.ghs-henne.dk.
6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne. Bestyrelsen foreslår, at der etab 
 leres/udbedres afvandingsledninger i 3 områder for 900.000 kr. og et ekstraordi 
 nært étårigt kontingenttillæg i 2021 på kr. 650. Se side 2, 3 og 4. Endelig dags 
 orden 12.10.20 på www.ghs-henne.dk.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Niels Jørgen Pedersen og Jesper  
 Dahlmann, der begge er villige til genvalg. Søren Kistorp ønsker at udtræde 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 og 
have udleveret stemmesedler og bedes møde i god tid. Se stemmereg-

lerne på www.ghs-henne.dk. Som sædvanligt vil der blive serveret kaffe/
te/kage samt øl, vin og vand under mødet.
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Perioden december 2019 – april 2020 
har været præget af vandproblemer 
i flere dele af sommerhusområdet. 
Ekstraordinære store mængder ned-
bør i efterårsmånederne og fortsat 
hen over vinteren har medført at 
grundvandet er steget voldsomt, 
hvilket har medført, at flere sommer-
huse har oplevet betydelige vandska-
der og ligeledes medført gener for 
trafikken på grundejerforeningens 
vejnet. Vandet er kommet i så store 
mængder, at selv pumpeanlægget på 
Blåbærvej-Tyttebærvej  har måttet 
give op. 

Bestyrelsen har taget problemet op 
og i samarbejde med Ingeniørgrup-
pen A/S, Varde og Varde Kommun 
brugt forår og sommer til at udarbej-
de projekter til imødegåelse af over-
svømmelser ifm fremtidige nedbørs-
mængder i tilsvarende mængder.

Indsatsen mod vandproblemerne 
samler sig om området Regnspo-
vevej-Uglevej, området Urfuglevej-
Tjurvej og området Tyttebærvej, 
Multebærvej, Hyldebærvej og Blå-
bærvej. Som det fremgår af artik-
lens illustrationer er afvandingsled-
ningerne delt op i kanaler og rør-
gennemføringer, hvor Lyngbo Hede 
kanalen spiller en vigtig rolle. Pro-
jektet skal godkendes af Varde kom-
mune, som i princippet allerede har 
været inddraget, og derefter ønsker 
bestyrelsen at iværksætte de foreslå-
ede projekter hurtigst muligt.

Projektet omkring Tyttebærvej, Mul-
tebærvej og Hyldebærvej består i en 
opgradering og en lille udvidelse af 
det allerede etablerede system, der 
består af 2 pumpestationer og et 
antal kuppelriste i de lavtliggende 
områder.
De andre områder foreslås etableret 
med grøfter og kanaler og evt. pum-
pestationer, hvortil de enkelte berørte 
grundejere for egen regning kan til-
slutte egne anlæg som f.eks pumpe-
anlæg eller grøfter/rørledninger.

En hurtig start på projektet kræ-
ver, at generalforsamlingen tilslutter 
sig bestyrelsens oplæg, hvor grund-
ejerforeningen etablerer hovedafvan-
dingskanaler som vist på efterfølgen-
de kort. Foreningen afholder drift og 
vedligeholdelse af anlæggene tilsva-
rende som allerede er gældende for 
området Tyttebærvej, Multebærvej 
og Hyldebærvej.

Et overslag på projekterne viser en 
investering på ca. 900.000 kr., hvilket 
indebærer et ekstraordinært kontin-
genttillæg kr. 650 i 2021. Overskri-
delser betales over normaldriften.

Efter generalforsamlingen vil der 
blive afholdt møde med de medlem-
mer der har tilkendgivet ønske om en 
fælles løsning af vandproblemerne. 
Bestyrelsen har pt. kendskab til 35 
ejendomme, der har været berørt af 
høj vandstand.
Såfremt generalforsamlingen bak-

Vandproblemer ved Henne Strand
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ker op om bestyrelsens forslag til 
afvandingsprojekterne, afholdes der 
et MØDE MED DE MEDLEMMER, 
DER ØNSKER AT TILSLUTTE 
SIG AFVANDINGSPROJEKTET. 
MØDET FINDER STED FREDAG 

DEN 16. OKTOBER KL. 16 I VAN-
DRERHJEMMET SOLFANG. Inte-
resserede bedes give sig til kende/
tilmelde sig i en mail  med navn, 
sommerhusadresse, e-mail og tlf.nr. 
Emne: Vand til post@ghs-henne.dk
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1-A1

Grøft med afvanding i kuppelrist
110 mm gravitations ledning
Områdeafgrænsning

Blåbærvej/Tyttebærvej m.fl.

Urfuglevej m.m.

Uglevej/Regnspovevej

Fortsætter på side 4
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Område nord for Gøgevej, 
Uglevej og Regnspovevej

Omåde nord for Tjurvej, 
Urfuglevej og Lyngbovej

Område syd for 
Porsevej og Hjelmevej
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Det nyeste skud på stammen af 
museer i Varde kommune er det 
netop nyåbnede og nyindrettede og 
-istandsatte museum i Nymindegab. 
Lønnepigen, de  øvrige arkæologiske 
og kulturhistoriske elementer er væk 
og erstattet af kunstværker, der skal 
dokumentere det lokale liv gennem 
historierne bag. Som museet skriver, 
skal publikum slippe legen fri.
Baggrunden for udstillingen er 
’kunst, kultur og fortællinger fra en 
tid, hvor lokale, fiskere og esepiger 
fik selskab af malere med deres staf-
felier og muntre (og velhavende) bade-
gæster fra storbyen’. Ambitionen er at 

præsentere kolonien af Nymindegab-
kunstnerne, der angiveligt prægede 
området og kroen omkring første 
halvdel af 19-hundredetallet. Sam-
menligningen med Skagenmuseerne 
er iøjnefaldende uden dog at nå op på 
højde med hvad, de byder på. 
Udstillingen er ikke uspændende, 
men savner, som jeg ser det, bl.a. 
nogle markante værker af kunst-
nerne fra Henne-området. Chri-
sten Lyngbo, der i modsætning til 
de fleste udstillere boede i vestky-
stens lyngheder, burde have været 
repræsenteret af en retrospek-
tiv samling af landskaber og f.eks. 
vestjyske profiler. Det må museet i 
Varde ligge inde med. Eller have lånt.                                                                                       
Johannes Larsen burde have været 
vist med ét eller flere større lærreder, 
som viser hans nære og årelange 
tilknytning til vores egn, menneske-
ne omkring Henne Kirkeby og hans 
kunstneriske format. 
Der er flere af de fremragende malere 
– og for den sags skyld - kunsthånd-
værkere, der har virket i det vestjyske 
i mellemtiden mellem Nymindegab-
malerne og de nulevende, som præ-
senteres i Janus-bygningen i Tistrup. 
Hvor mon de skal vises frem?
Nymindegab Museum er i sin nuvæ-
rende skikkelse alligevel et besøg 
værd. Informationsniveauet er højt 
og sjovt lavet, og udstillingen oser af 
respekt og kærlighed til den del af 
riget, som vi andre deler med dem.

phj

Nymindegab Museum
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Af Jesper Dahlmann

Den har været længe undervejs 
- legepladsen på udsigtshøjen på 
Klitvej - men nu er den en realitet, 
og børnene, deres forældre og bed-
steforældre har i den grad taget 
den til sig.

Idéen til legepladsen er bestemt 
ikke af ny dato. Hen over flere 
midtvejsmøder og generalforsam-
linger har projektet taget form, og 
alternative placeringsmuligheder 
har været drøftet. Ret hurtigt stod 
det klart, at legepladsens udform-
ning ubetinget måtte leve op til 
den udvikling af Henne Strand, 

som senest har manifesteret sig 
i det Real Dania støttede projekt 
”Stedet Tæller”, hvor bymidten og 
adgangsvejen til stranden har sat 
ny standard mht. udformning og 
materialevalg.

For to år siden forelagde bestyrel-
sen på generalforsamlingen det 
første udkast til en legeplads etab-
leret på udsigtshøjen, og det vandt 
bred tilslutning blandt grundejer-
ne. Efterfølgende valgtes Kompan, 

med baggrund i det anerkendte 
firmas oplæg til legepladsens ind-
retning, som leverandør. 

Sideløbende hermed pågik arbej-
det med at få finansieringen på 
plads, og med støtte fra Varde 
Kommune, Norlys, Sparekassen 
for Nørre Nebel og Omegn, Henne 

Ny flot legeplads ved Henne Strand
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Strand Handelsstandsforening 
og Grundejerforeningen Henne 
Strand kunne en aftale med Kom-
pan indgås i efteråret 2019. 

Timingen var på plads til en 
etablering i 1. kvartal 2020 med 
henblik på en festlig indvielse i 
påsken, men bestyrelsen havde 
gjort regning uden vært, for som 
bekendt kom Coronapandemien på 
tværs.

Selvom legepladsen først og frem-
mest er tiltænkt børnene, er den 
også indrettet, så den imødekom-
mer de mange, der dagligt begiver 
sig op på højen for at nyde udsig-
ten. Mens børnene bruger legered-
skaberne, kan de voksne slænge 
sig på afslapningsbænkene eller 
måske nyde en medbragt forfrisk-

ning ved de borde/bænkesæt, som 
er en del af pladsens indretning.

I skrivende stund resterer stadig 
etableringen af den store rutsjeba-
ne, som binder pladsens top sam-
men med adgangen fra Klitvej, 
ligesom nye farve- og designmæs-
sigt mere passende affaldsspande 
er indkøbt.

Legepladsen vil naturligvis blive 
indviet officielt, når alt er på plads 
– der henvises til foreningens hjem-
meside og FaceBookside.
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Ved midtvejsmødet i 2019 oriente-
rede representanter fra forsvaret 
om udvidelsen af øvelsester-
rænet fra oksbøl og nord på til 
Henne området. Medlemsbladet 
har bedt major Stig G. Larsen om 
en ajourføring af planerne.

Tak til Grundejerforeningen Henne 
Strand (GHS) for Forsvarets mulig-
hed for at orientere om status på 
implementeringen af Oksbøl-afta-
len og herunder status på etable-
ringen af ca. 125 km nye militære 
bæltespor i Oksbøl-området, dæk-
kende fra Ho Klitplantage i syd til 
Nymindegab Lejren i nord, samt 
om status på efterårets Brigade-
øvelse, Brave Lion 2020.

Oksbølaftalen
Forsvaret har valgt at fastholde 
den åbenhed om projektet og sta-
tus herpå, som borgerne tidligere 
har efterlyst og derfor er der nu 
oprettet en hjemmeside: ejendoms-
styresen.dk/projekter/Oksbølafta-
len, hvorfra man kan klikke sig 
ind på selve Oksbøl-aftalen med 
bilag, sporkortsforslag og ikke 
mindst læse de 62 konstruktive 
og motiverende høringssvar, som 
den offentlige indledende sporfor-
løbshøring i foråret 2020 medfør-
te, inkl. fra Grundejerforeningen 
Henne Strand. 

Forsvaret har i juli 2020 meldt ud, 

at besvarelsen af høringssvarene 
desværre har trukket ud og først 
vil kunne være klar ultimo septem-
ber 2020, hvorefter de placeres på 
hjemmesiden. Der arbejdes således 
i øjeblikket på, i samarbejde med 
Naturstyrelsen, at implementere 
dele af høringssvarene i aftalen. 

Det videre forløb i sporimplemen-
teringen er, at der i efteråret 2020 

påbegyndes en egentlig myndig-
hedsbehandling af sporprojektet, 
som kan sammenlignes med et 
større bygge- og anlægsprojekt 
involverende alle de forhold, man 
normalt skal behandle, og herun-
der vil der blive gennemført endnu 
en høring, hvor I som borgere, vil 
blive hørt. 

Orientering fra Forsvaret
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Det forventes derfor heller ikke, at 
der før tidligst i efteråret 2021 vil 
bliver gennemført etablering af de 
nye aflastningsbæltespor og indtil 
da, vil Forsvarets aktiviteter fort-
sætte med alene at benytte eksi-
sterende veje og spor. Eksempler 
på nuværende spor i Forsvarets- og 
Naturstyrelsens arealer kan ses på 
fotocollagen. 

Brave Lion 2019 
Det er ikke nogen hemmelighed, 
at Brave Lion øvelsen 2019 med-
førte mange markskader i GHS 
interesseområde omkring Henne, 
Blåbjerg Klitplantage og Nyminde 
Klitplantage. 
Siden øvelsen har Forsvaret i 
samarbejde med Naturstyrelsen, 

Blåvandshuk, Varde Kommune 
og eksterne entreprenører, i takt 
med, at regnvandet forsvandt og 
undergrunden kunne bære igen, 
været i gang med genoprettelsen 
af disse skader, og der arbejdes 
forsat med primært åbne arealer, 
grøfter og enkelte spor, men der vil 
være veje, spor og områder, hvor 
man ikke kan fjerne sporene fuld-
stændigt, set ud fra en helheds- og 
evt. gentagelsesbetragtning, idet 1. 
Brigade gennemfører øvelse Brave 
Lion 2020 i uge 39 & 40 2020. Øvel-
sesbilleder kan ses på fotocollagen.

Brave Lion 2020
1. Brigades øvelse Brave Lion 2020 
vil grundet COVID-19 være redu-
ceret i forhold til øvelsen i 2019. 
Der vil fortsat være øvelsesaktivi-
tet i og omkring Blåbjerg Klitplan-
tage og sydpå til Forsvarets eget 
areal. Forud for øvelsen vil der 
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blive orienteret herom, via lokale 
medier. Der må derfor forventes 
øvelseskørsel og støj og herunder 
løse skud i et vist omfang i uge 39 
og 40 2020. 

Mulighed for åbent hus, 
1. Brigade har til hensigt at invi-

tere lokalbefolkningen og andre 
interesserede til et Static Dis-
play (Mini Åbent Hus) i Oksbøl 
Skyde- og Øvelsesterræn, hvis det 
er muligt. 

De nuværende COVID-19 restrik-
tioner medfører imidlertid, at det 
for nærværende ikke er muligt at 
gennemføre aktiviteten. Såfremt 
det bliver muligt forud for Brave 
Lion 2020, vil 1. Brigade invitere 
via dagspressen og andre medier.

Øvelser i 2021
Vedr. øvelser i 2021, så disse 
endnu ikke helt på plads, men det 
er allerede nu aftalt via møder 
med bl.a. Varde Kommune, For-
svarsministeriet og turistinteres-
seorganisationerne, at Brave Lion 
2021 afholdes i uge 38 & 39 2021. 
Derudover gennemfører 1. Brigade 
øvelsesaktivitet i udvidet batal-
jonsramme i 2021. 
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Efter uge 43 har alle blomsterne i foreningens rabatter kastet deres frø. Der-
for gør vi klar til vinteren ved at klippe dem. Samtidigt gennemgår vi alle 
buske og træer på de grunde, der har facader ud til vejene. Der mindes om, at 
beskæringerne skal udføres én meter fra vejkanten i 4,50 meters højde. Hvis 
grundejerforeningens vejmand skal udføre arbejdet, koster det, og grund-
ejerne kan forvente en regning og besværet med selv at fjerne det afklippede 
materiale. Ligesom i de tidligere år er miljøstationen på Porsmosevej åben for 
aflevering af grene og roser i ugerne 41, 42 og 43. 

Rabatter og beskæringer

Såfremt man ønsker at se, hvornår 
der er adgang til Oksbøl Skyde- 
og Øvelsesterræn, kan man læse 
herom på forsvaret.dk/oksbl. Vælg 
”publikumsadgang i Oksbøl Skyde- 
og Øvelsesterræn”.

Major Stig G. Larsen, 1. brigade
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