
Grundejerforeningen
H e n n e  S t r a n d
Nr.  71  • sep tember  2021  • 29 .  å rgang

Ligesom i 2020 måtte grundejerforeningens ordinære generalforsamling 
den 27. marts i år aflyses og udsættes grundet reglerne for forsamling under 
corona-krisen, og ligesom i 2020 endte det med, at mødet blev henlagt til 
Midtvejsmødet  i oktober.

Derfor indkaldes der igen til ordinær generalforsamling i Grundejer-
foreningen Henne Strand, onsdag den 20. oktober 2021 kl. 19.00 
i Blåbjerg Friskoles Hal, Klintingvej 170, Stausø.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens mundtlige beretning for 2020. Den skriftlige kan læses i 
 medlemsbladets martsnummer 2021 på hjemmesiden: www.ghs-henne.dk
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Kan læses i medlems-
 bladets martsnummer 2021: www.ghs-henne.dk
4. Forelæggelse og godkendelse af budget 2021 og budgetforslag for 2022. 
 Se martsnummeret 2021.
5. Fastlæggelse af kontingent  for 2022.
6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne. Der er indkommet 2 forslag 
 fra medlemmer og ét fra bestyrelsen. Se forslag på side 2 og 3.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Aase C. Thomsen og Poul Holm 
 Joensen. Aase C. Thomsen ønsker at udtræde, mens Poul Holm Joensen er 
 villig til genvalg. Der skal således som et minimum vælges ét nyt medlem 
 for 2(1½) år.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for ét (½) år.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Foreningen vil under generalforsamlingen være vært ved forfriskninger, kaffe/te og 
kage.
Deltagere i generalforsamlingen skal registreres og have udleveret stemmemateriale 
iht. Vedtægternes bestemmelser om stemmeret, hvorfor man anmodes om at møde i 
god tid før det berammede tidspunkt. 

Bestyrelsen Fortsættes på side 2 og 3
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6.1 Grundejer Heine Pedersen, Hjelmevej 48, fremsætter følgende forslag 
til ændring af vedtægtens §10, 4. afsnit som følger:

Nuværende formulering

Vedtægtsændringer kan kun ved-
tages på en generalforsamling, 
når mindst 2/3 af de stemmebe-
rettigede fremmødte medlemmer 
stemmer herfor.

Forslag til ændret formulering

Vedtægtsændringer kan ændres 
på en ordinær generalforsamling, 
såfremt 2/3 af de stemmeberetti-
gede medlemmer stemmer for.

Er denne forudsætning ikke 
opfyldt, indkaldes der, såfremt 2/3 
af de fremmødte stemmeberetti-
gede medlemmer stemmer herfor, 
til en ekstraordinær generalfor-
samling med ét punkt på dagsor-
denen: vedtægtsændring(er).

På den ekstraordinære general-
forsamling forudsætter ændrings-
forslags vedtagelse, at 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer stemmer herfor.

§6.  Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer

6.2 Grundejer Helle Skov Kay, Hjelmevej 16, fremsætter på vegne af et 
antal grundejere følgende forslag:

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Henne Strand skal arbejde for at 
få gennemført en ændring af gældende Lokalplan 07.02.L02, for så vidt 
angår afsnit 7.02 Facader, så hvide vinduer, døre samt evt. andre små-
dele igen tillades ved nybyggeri og renoveringer.

Bestyrelsen bedes nedsætte en arbejdsgruppe bestående af 2 bestyrel-
sesmedlemmer samt 2-3 frivillige medlemmer af grundejerforeningen 
til formålet.
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6.3 Bestyrelsen fremsætter følgende forslag 
til ændring af vedtægtens §9, stk. 1. 

Kommende arrangementer:
Ordinær generalforsamling lørdag den 9. april 2022 kl. 14 i Friskolen. 

Strand- og hederensning lørdag den 16. april kl. 13 
med start fra parkeringspladsen.

Miljøstationen på Porsmosevej er åben i ugerne 41, 42 og 43 for grenaffald.

Nuværende formulering

Generalforsamlingen er forenin-
gens øverste myndighed. Den 
ordinære generalforsamling afhol-
des hvert år inden 1. juli i Varde 
Kommune og bekendtgøres på 
grundejerforeningens Hjemme-
side senest 2 måneder før afhol-
delse.

Forslag til ændret formulering

a) Generalforsamlingen er for-
eningens øverste myndighed. 
Den ordinære generalforsamling 
afholdes hvert år inden 1. juli i 
Varde Kommune og bekendtgøres 
på grundejerforeningens Hjemme-
side senest 2 måneder før afhol-
delse.

b) Bestyrelsen kan beslutte, at 
der udelukkende afholdes en digi-
tal generalforsamling. 

c) Beslutningen kan alene træf-
fes, såfremt en fysisk generalfor-
samling ikke kan afholdes som 
følge af force majeure, herunder 
ved myndighedspåbud.

d) Bestyrelsen skal ved en digi-
tal generalforsamling sikre, at 
generalforsamlingen afvikles på 
betryggende vis. Det anvendte 
system skal være indrettet på en 
sådan måde, at der sikres betryg-
gende deltagelse og afvikling 
under hensyntagen til medlem-
mernes ret til at ytre sig og stem-
me på generalforsamlingen.

Ryst stien en gang imellem, 
så fungerer den fantastisk.
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Klitplantør og byrådsmedlem Niels Christiansen, 
Blåbjergvej 50, Houstrup, 6830 Nørre Nebel skriver:

Det er velkendt, at uden stranden, klitterne, klithe-
derne og klitplantagerne langs Vestkysten, så ville 

der hverken være en så spændende natur og ej hel-
ler nutidens blomstrende turisme. Alle undersø-
gelser bekræfter, at områdets mange feriegæster 
(og fastboende) betragter muligheden for gode 
naturoplevelser som afgørende baggrund for 
valget og prioriteringen af netop denne egn som 
feriemål og bopæl. 
Efter 31 år som klitplantør i Blåbjerg Klit-
plantage og efter 24 år som byrådspolitiker 
nærmer tiden sig for et vagtskifte begge 
steder. Jeg ville gerne have fortsat nogle år 
endnu, men nedsat hørelse medfører des-
værre, at det snart er tid til et vagtskifte.
Jeg har i 2020 og 2021 været bedt om at 
holde et indlæg ved grundejerforeningens 

generalforsamlinger, men begge gange har 
Covid-19 spændt ben herfor. Og nu vanskeliggør 

min nedsatte hørelse sagen.
Grundejerforeningen har derfor spurgt, om jeg 
i stedet ville have lyst til i dette medlemsblad at 

knytte nogle udsagn og personlige erfaringer fra mit 
arbejde gennem de mange år med naturen og turis-
men i og omkring Blåbjerg Klitplantage. Erfaringer 
omkring netop naturen og turismen fordi disse to 
store emner - mere end meget andet - er med til at give 
egnen sin helt særlige dna eller rytme. 

Områdets DNA 
Hvis jeg med få ord skal prøve at indkredse noget af 

det, som for mig giver området mellem Henne Strand og 
Nymindegab sit særlige DNA, så er det god plads, store 

vidder, vestkystens vind og vejr, kronvildtet og ikke 
mindst den sarte og særprægede natur, som findes 
på de sandflugtsprægede arealer herude langs 

Ønsker ved et vagtskifte
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kysten, det være sig i klitten, på klithederne eller i klitplantagen. Det er 
i høj grad muligheden for at kunne finde egentlig ro (uden biler og alt for 
mange mennesker) og også tilstedeværelsen af egentlig nattemørke. 
Vi har i vintermånederne fortsat god plads herude. Ses der bort fra som-
mermånederne og trængslen på veje og i butikker, så er det stadigvæk 
forholdsvis nemt at komme væk fra alfarvej og opleve roen og rigdommen i 
naturen. En mulighed for ro og en sanselighed, som er guld værd for alle, 
som til daglig drøner rundt i hamsterhjulet.
Vi kan ligeledes mange steder her ved vestkysten opleve ægte nattemørke, 
men denne særlige naturoplevelse er for alvor ved at komme under pres. 
Lyskilderne ude i det åbne land bliver flere og flere og med den stigende 
trafikintensitet, byggeriet af både større og flere sommerhuse (desværre 
ofte med udendørs lamper på hus og i indkørsel) og store feriecentre, så er 
det ved at være sidste udkald, hvis udviklingen skal vendes. Hvis vi fort-
sat skal kunne se op på nattehimlens stjernevrimmel uden et samtidigt 
generende genskær af lys fra jorden af, så kræver det fra nu af øget og god 
omtanke ved byggerier, således at lysforureningen fra udendørs lyskilder 
begrænses.

Kommunal planlægning og bevarelse af kystområdernes DNA
Når betydningen af naturen er så markant, og når vi alle i ord værdsæt-
ter naturen højt, så burde det være naturligt at tro, at naturbeskyttelse og 
landskabsbevarelse også reelt indgår som vigtige parametre, når der sker 
ny kommunal arealplanlægning herude i kystområderne. Det er desværre 
endnu ikke altid tilfældet.

Kvalitet kontra kvantitet er vejen frem
En balanceret udvikling af turismen med fokus på kvalitet og ikke kvan-
titet har gennem alle årene været et højt prioriteret, politisk mål for mig. 
Helt tilbage i 00’erne og dermed i gl. Blaabjerg Kommune var jeg som 
udvalgsformand på det tekniske område medvirkende til, at byrådet den-
gang tændte advarselslamperne og ikke blindt sagde ja til alle nye tiltag 
ude i det kystnære område. 
Den ansvarlighed eller holdning kom desværre i den nye store Varde Kom-
mune hurtigt under betydeligt pres og byrådsflertallet har i årene siden 
kommunesammenlægningen tilladt en lang række lokalplaner i sommer-
husområderne omkring Blåbjerg Klitplantage, som det i dag er nemt at se, 
at byrådet burde have afstået fra at vedtage. I hvert fald i den form, som 
planerne fik. Seneste lokalplaner ved Henne Strand er kedelige eksem-
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pler på, at byrådsflertallet er gået i mod ønskerne fra lokalområdet om at 
fremme kvalitet frem for kvantitet. Lokalplanerne tillader nemlig nogle 
størrelser på sommerhuse, som ikke fremmer ønsket om sommerhuse i 
pagt med naturen. Hertil kommer problemet med fortsat fortætning af 
sommerhusområderne ved at der fortsat frastykkes nye sommerhusgrunde 
mange steder. 
Tilsvarende gælder for en række nye sommerhusområder i Lønne områ-
det, som har fået et indhold, som på ingen måde tilgodeser kvaliteten af 
sommerhusområderne, men blot er en maksimering af husstørrelser med 
en oftest samtidig minimering af grundstørrelserne. En giftig cocktail og 
en planlægningsform, som i høj grad udfordrer sommerhusområdernes 
værdsatte dna og sjæl.

Blåbjerg Klitplantage rummer 
mange muligheder, men …..
Blåbjerg Klitplantage er et af de 
mest besøgte natur- og skovområ-
der i Jylland og er med sin betyde-
lige størrelse i stand til at rumme 
mange gæster. Men de mange 
gæsters oftest forskelligt rettede 
aktiviteter og ønsker betinger, at 
der må ske en nøje prioritering 
og – lad os kalde det – sektio-
nering af aktiviteterne. Hvis alle 
friluftsaktiviteter blot tillades at 
kunne foregå alle steder, så vil 
Blåbjerg Klitplantage og klitterne 
blive nedslidte, ”leverpostejfarve-
de”, brugergrupperne vil i stigende 
grad genere hinanden og naturen 
vil hurtigt sammen med brugerne 
af plantagen blive de store tabere. 
En udvikling som desværre kan 
iagttages i stigende omfang.

Kronvildtet savnes
Et eksempel på en efterhånden udhulet naturværdi er kronvildtet, der 
som en markant vildtart gennem de seneste 100 år har været med til at 
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sætte aftryk og give området sjæl og indhold. Kronvildtbestandens stør-
relse har svinget gennem tiderne, og var for 30 år siden nærmest ikke 
eksisterende i Blåbjerg Klitplantage. Der havde været udført en for hård 
jagtlig efterstræbelse og der var sket en stigende forstyrrelse i de områder 
af plantagen, som kronvildtet i dagens lyse timer særligt yndede at søge 
skjul i.
Der blev dengang indført en markant reduktion af beskydningen og 
samtidig en forholdsvis konsekvent opdeling af plantagen i områder, som 
kunne benyttes henholdsvis bredt af publikum og så områder, hvor O-løb, 
jagt og andre forstyrrende aktiviteter søgtes undgået. Kronvildtbestanden 
kom derved relativ hurtigt på fode og talte efter få år igen flere hundrede 
individer. Desværre er den bestandsudvikling ikke fortsat og Blåbjerg 
Klitplantage rummer i dag kun en uforholdsmæssig lille bestand af kron-
vildt. Derfor er kronvildtet ikke længere i stand til at give sit markante 
bidrag til Blåbjergområdets DNA eller sjæl. Set i lyset af hvor meget synet 
af netop den hjorteart glæder og imponerer os alle, så er tilbagegangen 
for kronvildtet i Blåbjergområdet rigtig trist. Af samme grund finder jeg, 
at genopbygningen af en stærk kronvildtbestand til glæde for områdets 
mange gæster bør have højeste prioritet i årene, der kommer.

Konflikten mellem Forsvarets og offentlighedens 
brug af Blåbjerg Klitplantage
En helt særlig udfordring for området er den påtænkte udvidelse af Oksbøl 
Skydeterræn. En udvidelse som betyder, at Blåbjerg klitplantages store 
arealer nu skal benyttes til omfattende øvelser med flere tusinde soldater 
og tilhørende køretøjer, foruden at der fra flere steder i klitplantagen skal 
ske skydninger med det helt tunge artilleri. En benyttelse som allerede 
har sat sine tydelige og hårde spor. Naturligvis skal Forsvaret have gode 
øvelsesbetingelser, men den udvidede brug af terrænet mellem Henne 
Mølle Å og Nymindegab fordrer efter min mening, at der sker en kraftig 
sikring af infrastrukturen samme sted, således at klitplantagens mange 
brugere bogstaveligt talt ikke bliver lagt hindringer i vejen for deres 
færdsel i plantagen. En færdsels- og adgangsmulighed som er af helt vital 
betydning for sommerhusturismen i området.

Ønskesedler
På nippet til vagtskiftet og efter mange års bestræbelser på at fremme 
naturen og sikre en turisme i balance med sine omgivelser, så har jeg 
nogle ønsker til næste ”vagthold”:
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Jeg ønsker for Blåbjerg Klitplantage,
•  at der igen vil ske en øget sektionering af friluftslivsaktiviteterne i Blå-

bjerg Klitplantage til gavn for alle brugere af området og ikke mindst af 
hensyn til naturen

•  at Forsvarets meget store øvelsesaktiviteter søges bedre afpasset ter-
rænets fysiske bæreevne og at øvelserne derfor søges således placeret i 
terrænet, at naturen og landskabsværdierne ikke lider unødig overlast

Jeg ønsker for sommerhusområderne, 
som omkranser Blåbjerg Klitplantage,
•  at der fra byrådets side snarest vil blive udvist rettidig politisk omhu ved 

at få gennemført revisioner af gældende lokalplaner og deklarationer, 
således at fortætningen i områderne og det stigende antal af uforholds-
mæssige størrelser på nye sommerhuse kan blive imødegået 

•  at der fastlægges hensigtsmæssige krav omkring valg af byggemateria-
ler og byggeform, således at der vil ske et forstærket udtryk af kvalitet i 
sommerhusområderne 

•  at der i området mellem henholdsvis Henne Strand, Nymindegab og 
Blåbjergvej snarest sker et stop for yderligere udlæg af nye områder til 
sommerhuse

•  at der snarest sker den nødvendige udbygning af cykelstier, således at 
fastboende og turister kan opleve en både mental og fysisk glæde ved at 
færdes trafikalt her på egnen. 

Hvor der er vilje er der vej
Ved dette vagtskifte vil jeg gerne sige de mange grundejerforeningers 
bestyrelser tak for deres store arbejde. Det er langt fra altid nemt og tak-
nemligt at stå i spidsen for disse foreninger og jeg vil her gerne opfordre 
til, at alle bakker op og deltager aktivt i grundejerforeningernes arbejde. I 
forhold til byrådet er det afgørende, at bestyrelserne har et solidt bagland. 
Lad os til sidst huske på Blåbjergstenens inskription, der lyder: ”Hvor der 
er vilje er der vej”. En kvalitetspræget udvikling af sommerhus- og natur-
områderne herude ved Vestkysten kommer ikke af sig selv. Men hvis alle 
gode kræfter trækker i samme retning, så kan det lykkes!

Blåbjerggård den 19. september 2021
Niels Christiansen
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Det er efterhånden mange år siden, at grundejerforeningen tog initiativ til at 
imødegå de tendenser vi ser på, at hedestrækninger rundt omkring Henne 
Strand springer i skov. Nu har enkelte medlemmer råbt vagt i gevær: Mange 
steder vrimler det med selvsåede fyrretræer, som bl.a. på sigt er en trussel 
for lyngen.
I forbindelse med strandrensningen i påsken 2022, vil GHS derfor iværk-
sætte et medlemsopgør mod denne udvikling. Samtidigt med at nogle 
medlemmer rydder op på stranden, samles et hold af frygtløse fyrrehø-
stere, som på spændende konkurrencevilkår rydder op både på forenin-
gens arealer og på tilmeldte og afmærkede arealer i privat eje. Nær-
mere om medlemsdeltagelse i martsnummeret 2022 af medlemsbladet.                                                                                                                   
Men allerede nu vil bestyrelsen gerne i kontakt med de private 
grundejere, der ønsker hjælp i kampen ved at udpege de nøjagtige 
men private arealer. Skriv til post@ghs-henne.dk senest uge 7.

phj

Midt i strandbyen ligger en arkitektonisk perle med en meget smuk histo-
rie. Her har mange generationer for første gang oplevet Vesterhavet, klit-
terne og hederne og i mange tilfælde senere købt hus her ved kysten. 
Der knytter sig mange følelser og oplevelser til dette hus. Huset ejes i 
dag af Fonden Solfang, men det er gammelt og i reparationsalderen, og 
det koster penge. Det kan en støtteforening ikke betale, men den kan 
bidrage til at skabe opmærksomhed og kontakt til eventuelle donorer.                                                                                                                                         
Derfor skal vi have en støtteforening, der - i øvrigt i henhold til Fon-
den Solfangs vedtægter - er medlem af fondsbestyrelsen med én person.                                                                                                                                         
Kom til møde med fondens formand, Anna Grethe Christiansen, i 
Solfang - torsdag den 21. oktober kl. 19.00.

phj

Hederensning

Vandrerhjemmet Solfang har brug for en støtteforening
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Det er ikke hver dag, Varde kommune imødekommer grundejerforeningerne i 
kommunens turistområder og udsender advarsler til vore grundejere mod at 
overskride de respektive lokalplaner. Kommunen vil for eksempel forfølge og 
forlange ulovligt opførte volde og terrænreguleringer lovliggjort og ført tilbage 
til det oprindelige terræn og herudover forfølge anden hegning, etablering af 
indkørsler med fast belægning eller skærver samt tilførsel af muldjord m.m. 
Bag kommunens INFO til sommerhusgrundejerne står de 20 turistgrund-
ejerforeninger i samarbejde med kommunens mest erfarne sagsbehandlere, 
der gennem årene har vist at have en meget bevidst holdning til områdets 
naturlige miljø. GHS kan kun håbe, at forvaltningen har ressourcer til det 
arbejde, der forestår. Så vidt vi ved, har ingen af dem, der har overskredet 
lokalplanens bestemmelser, påbegyndt en tilbageførsel til det oprindelige ter-
ræn.

Se www.ghs-henne.dk: INFO til sommerhusgrundejere i Varde kommune.

phj

Sommerhilsen fra Varde kommune



Orientering fra Forsvaret ved major Stig G. Larsen.

Forsvaret ønsker med dette nyhedsbrev, at orientere om status på implementeringen af Oksbøl-aftalen og 
herunder status på etableringen af ca. 125 km nye militære bæltespor i Oksbøl-området, dækkende fra Ho 
Klitplantage i syd, til Nymindegab Lejren i nord, samt om status på efterårets Brigadeøvelse, Brave Lion 2021. 

Oksbølaftalen 
I kan fortsat gå ind på: ejendomsstyresen.dk/projekter/Oksbølaftalen, hvorfra man kan klikke sig ind på selve 
Oksbøl-aftalen med bilag, sporkortsforslag og de høringssvar, der tidligere i processen blev indgivet og som
sporforløbene blev justeret ud fra.

Desværre er projektet fortsat forsinket og det vurderes nu, at vi kommer hen i 2023, inden der vil blive gennemført 
etablering af de nye aflastningsbæltespor og indtil da, vil Forsvarets aktiviteter fortsætte med alene at benytte 
eksisterende veje og spor.  

Brave Lion 2021 
1. Brigades feltøvelse Brave Lion 2021, fandt sted i uge 38 og 39 (20. september – 1. oktober 2021) og er 
gennemført, når I læser dette.

Forsvaret vil ikke spå om, hvordan områderne, veje og skovene ser ud nu, men Forsvaret har/havde planlagt for 
reetableringen og vil, i samarbejde med Naturstyrelsen, Blåvandshuk, Varde Kommune og eksterne entreprenører, 
fortsætte genoprettelsen, men der vil igen, hvis vejret ikke artede sig, være veje, spor og områder, hvor Forsvaret 
ikke kan fjerne sporene fuldstændigt, set ud fra en helheds- og evt. gentagelsesbetragtning, idet 1. Brigade 
gennemfører øvelse Brave Lion 2022 i uge 38 & 39 i 2022.  

Forsvaret vil, igen i 2022, forud for øvelsen orientere jer via lokale medier og sociale platforme (FB og hjemmesider).

Øvelser i 2022 
Vedr. store øvelser i 2022, så disse endnu ikke helt på plads, men det er allerede nu aftalt, via dialog med bl.a. 
Forsvarsministeriet og turistinteresseorganisationerne, at Brave Lion 2022, afholdes i uge 38 & 39 2022.

Derudover gennemfører 1. Brigades enheder øvelsesaktiviteter i udvidet bataljonsramme i 2022.

Adgang til Forsvarets arealer
Såfremt man ønsker at se, hvornår der er adgang til Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn,
kan man læse herom på 
https://forsvaret.dk/da/oevelsesaktiviteter/reg-syddanmark/skydninger-i-oksboel/ eller scan QR-koden her.

Nødvendige sikkerheds afspærringer
På hjemmesiden kan man også fremover, via linket på siden, se hvornår Forsvaret 
afspærrer dele af Naturstyrelsens arealer, ex. Blåbjerg eller Vrøgum 
Klitplantager, for at der ikke skal ske ulykker, når store larmende køretøjer,
med ofte dårlige udsynsforhold, manøvrer rundt på skoveveje og arealer, 
døgnet rundt under øvelserne.

Ny film om adgangsforhold
Forsvaret har i år fået udarbejdet en film, der fortæller borgerne og turister 
om, hvorledes og hvor man kan få oplysninger om adgangs- og
afspærringerstider under ex. øvelser og skarpskydninger i Oksbøl
området.

Filmen kan du se via dette link:
https://forsvaret.dk/da/arealer/

Filmen findes ved at ”scrolle” ned på siden og den findes også med 
engelsk og tysk tale.

På siden kan du også læse om adgang til Forsvarets arealer 
over hele Danmark, når disse ikke anvendes af Forsvaret til øvelser
og skydninger. God tur.

Oksbøl den 17. september 2021.



Afsender:
Poul Holm Joensen
Vestergårds Allé 2
5881 Skårup

PE
 o

ffs
et

 A
S,

 V
ar

de
 • 

76
 9

5 
17

 1
7 

• w
w

w.
pe

of
fs

et
.d

k

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: 
Henrik Gliese, Plantagevej 4, 6710 Esbjerg.                                                                                                            
Tlf. 26 81 70 60. hg@ameksperten.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
Carsten Madsen, Fredericia.

Redaktør Poul Holm Joensen. 
Illustrationer/fotos: John Tatt, Stine HJ, Niels Christiansen, EHJ.
Redaktionen afsluttet den 20. sept. 2021. 
Yderligere eksemplarer kan afhentes hos Købmand Hansen 
så længe, oplag haves. 
Bladet kan også læses – www.ghs-henne.dk
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