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Nyhedsadvis-registrering udgår 
- erstattes af igangværendde ejerregistrering 
 
Med vedtagelse af foreningens nye vedtægter på seneste generalforsamling 
besluttedes det at indføre digital kommunikation – og i den forbindelse er det 
nødvendigt, at foreningen får oplyst medlemmernes mailadresse og mobilnr. 
 
Alle grundejere modtog derfor i efteråret 2022 i forbindelse med indkaldelse til 
midtvejsmøde (udsendtes via PostNord) en opfordring til / vejledning i at foretage 
ejerregistrering via foreningens hjemmeside. Indtil nu har 783 af foreningens ca.1.400 
medlemmer fulgt opfordringen – men desværre er der stadig alt for mange, som ikke 
har registreret sig!  
Bestyrelsen opfordrer de resterende til snarest at foretage ejerregistrering, da de 
ellers ikke vil modtage information – fx nyhedsbreve og indkaldelse til 
generalforsamling - fra foreningen fremover. 

Ejerregistrering tager kun nogle minutter og foregår via denne knap på forsiden af 
foreningens hjemmeside ghs-henne.dk: 

 
 

 
Kan hidtidig nyhedsadvis-registrering 
ikke erstatte ejerregistrering? 
 

Nej, for de oplysninger, du tidligere har indtastet for at modtage nyhedsadvis, har 
foreningen grundet GDPR-reglerne ikke adgang til.  

Foreningen fjerner derfor snarest den særskilte nyhedsadvis-mulighed, da 
grundejerne, hvis de har foretaget ejerregistrering, fremover vil modtage nyheder via 
den mailadresse, som foreningen dermed har adgang til. 

Ikke-grundejere, der indtil nu har modtaget advis om nyheder, henvises fremover til 
selv at holde sig orienteret om, hvornår der er nyheder på foreningens hjemmeside. 

 

 

 

 

Nyhedsbrev 4. februar 2023 

Nyhedsadvis- 
registrering udgår 

Antal registrerede –  
og ikke registrerede! 

 

Er du i tvivl om, hvorvidt du allerede har foretaget 
ejerregistrering, sker der ikke noget ved, at du gør det 
igen – vi skal nok frasortere evt. dobbeltregistreringer. 



2 

 
Grundejerforeningen Henne Strand    Vedbendvej 14, 7200 Grindsted    M 2021 4619  

post@ghs-henne.info    www.ghs-henne.dk   Cvr 2973 3570 

 

 

Beskæring af udhængende bevoksning 
 
8. januar lagde vi en nyhedsinformation vedrørende beskæring af beplantning på 
hjemmesiden. Efterfølgende har grundejere efterspurgt de regler, hvorefter 
beskæring skal foregå. Reglerne følger herunder. 
 

 

Generalforsamling 
 
Lørdag før Palmesøndag – lørdag den 1. april kl. 14.00 – afholdes der 
generalforsamling i Blåbjerg Friskoles idrætshal i Stausø. 
 
Indkaldelse udsendes digitalt medio marts, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 

 

Vigtig dato! 

Formelle 
beskæringsregler 


