Grundejerforeningen Henne Strand
Nr. 64 • februar 2018 • 26. årgang

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen
Henne Strand lørdag den 24. marts 2018 kl. 14 i Blåbjerg Friskoles hal,
Klintingevej 170, Stausø. Dagsorden i flg. Vedtægternes § 9.
Se www.ghs-henne.dk.
Som optakt til generalforsamlingen er det lykkedes GHS at invitere tidligere chefredaktør ved det tyske mindretals dagblad, Der Nordschleswiger, Siegfried Matlok, der om nogen har beskæftiget sig med forholdet
Danmark-Tyskland. Se side 2. Der bliver lejlighed til kommentarer fra
salen. Arrangementet varer ca. én time og foregår på dansk. Herefter går
generalforsamlingen i gang:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende år og
budgetforslag for det kommende år.
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år (2019).
6. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Niels Jørgen Pedersen,
Henrik Ladefoged og Jørgen Lund. Niels Jørgen Pedersen og Henrik
Ladefoged er begge villige til genvalg.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
Alle medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, skal registreres
ved indgangen og have udleveret stemmesedler. Derfor bedes deltagerne
møde i god tid. Se www.ghs-henne.dk vedr. stemmeregler. Der vil blive
serveret kaffe, te, kringle, vand, øl og vin under mødet.

Kommende arrangementer:
Strandrensning lørdag den 31. marts kl. 13 fra parkeringspladsen.
Midtvejsmøde onsdag den 17. oktober kl. 19 i Blåbjerg Friskole

Færre tyskere – flere tyskere?!
Få kender forholdet mellem Danmark og
Tyskland bedre end Siegfried Matlok, ligesom han har et stort kendskab til begge landes kultur. Han er vokset op i en overvejende
dansksindet familie syd for grænsen, blev
uddannet journalist i Flensborg og valgte at
beholde sit tyske statsborgerskab i modsætning til sine brødre, der valgte dansk statsborgerskab. Inden Matlok blev chefredaktør
på Der Nordschleswieger, arbejdede han dels
for Jyske Vestkysten, dels som sekretariatsleder for det tyske mindretals
kontor på Christiansborg. Siegfrid Matlok er bosat i Løjt i Danmark.

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2017
I henhold til Grundejerforeningens
vedtægter har bestyrelsens 5 medlemmer følgende opgaver:
•

•
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Foreningens formål er at samle
de under § 3 nævnte medlemmer og varetage disses interesser som grundejere. Med dette
formål repræsenterer foreningen således grundejerne og er
deres talerør over for kommunalbestyrelse og øvrige myndigheder i alle spørgsmål af
fælles interesse.
Foreningen arbejder for at
beskytte områdets natur- og
miljømæssige forhold og sikre
det visuelle miljø gennem indseende med, at bestemmelserne

•

•

for bebyggelserne og grundene
i lokalplanerne for sommerhusog centerområdet overholdes.
Foreningen forestår vedligeholdelse og sikring af egne veje,
egne stier, egne friarealer, egne
parkeringspladser og fællesinstallationer i området.
Foreningen samarbejder med
Varde kommune, øvrige myndigheder og lokale foreninger
for forbedringer ved Henne
Strand af fælles interesse for
medlemmerne.

Grundejerforeningen
Henne
Strand stiftedes i sommeren 1953
og har pr. 31.12.2017 1379 medlemmer.

Foreningen råder over ca. 25 km.
veje og 10 mindre naturområder
samt et antal stier. GHS forestår
vedligeholdelsen af egne veje og
stier samt plejer de 10 mindre
naturområder.
Medlemsinformation opdateres på
vor hjemmeside www.ghs-henne.
dk. I tillæg hertil udsendes et
medlemsblad 2 gange årligt med
indkaldelse til generalforsamling,
samt invitation til midtvejsmøde i
oktober måned.
Grundejerforeningen har ligeledes
en FB-side, Grundejerforeningen
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.
Bestyrelsen 2017 består af:
N. Jørgen Pedersen
(formand) på valg i 2018
Aase C. Thomsen
(næstformand og sekretær)
Jørgen Lund
(kasserer) på valg i 2018
Poul Holm Joensen
(vej- og stiansvarlig samt redaktør)
Henrik Ladefoged
(byggesager, deklarationer mm.
samt vandplan) på valg i 2018
Peder Jochumsen
(suppleant) på valg 2018
Helmer N. Olsen
(suppleant) på valg 2018

Vedtægter:
Foreningens vedtægter findes på
foreningens hjemmeside www.ghshenne.dk
Hjemmeside
www.ghs-henne.dk:
Vores hjemmeside holder medlemmer og interesserede opdateret om
foreningens virke.
Generelle nyheder/informationer,
som kan have interesse for vore
medlemmer, vil blive opslået på
hjemmesiden som ”Nyhed”. Informationer, som er af vigtighed
for at være grundejer ved Henne
Strand, vil i tillæg blive udsendt
som ”Nyhedsbrev”.
Det er vigtigt, at alle tilmelder sig
nyhedsmails, for at vi kan kommunikere vigtige meddelelser.
Facebook-side
Grundejerforeningen
Henne Strand:
Ny Fb-side er etableret som et
debatforum for foreningens medlemmer. Her vil vi fra bestyrelsens
side informere om f.eks. problemstillinger, hvor medlemmer også
kan kommentere, debattere holdninger og komme med forslag m.m.
Facebook-side
Henne Strand Netværk:
Et nyt tiltag er etablering af et
netværk for fastboende ved Henne
Strand. Hvad netværket kan
udvikles til, vil kommende net-
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værksmøder vise. Netværket skal
være selvkørende og uafhængig af
bestyrelsen, og aktiviteterne kan
følges på Fb-siden.
Strandrensning:
Årets strandrensning var igen
samlingspunkt for vore medlemmer, og der blev igen samlet store
mængder affald. Varde Kommune
deltog som sædvanligt med maskiner og et velforberedt mandskab.

forslag til Temaplanstrategi 2015
godkendt i Varde Kommunes byråd
og sendt i høring med høringsfrist
23. august 2017.
Efter opslag på hjemmesiden fik
vi en del bekymrede henvendelser
fra vore medlemmer, og et høringssvar blev fremsendt. Vore primære
indsigelser var på infrastruktur
ved Henne Strand samt den miljøpåvirkning, planen med 250 nye
sommerhuse inden for kystnær-

Sandfygning

Købmand Hansen sponserede pølser, og Cafe Stranden var behjælpelig med håndteringen.
Nyt sommerhusområde
ved Henne By:
I juni måned blev ny temaplan-
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hedszonen ville påføre området.
Temaplanen og høringssvar m.m.
kan læses på vor hjemmeside samt
i medlemsblad nr. 63.
Stedet Tæller:
Projektet Stedet Tæller forløber

planmæssigt, og i skrivende stund
er man i fuld gang med opbygningen i området ved strandparkeringen. Projektet er vejledende lovet
færdig 16.03. 2018. Hele projektet
er omtalt på hjemmesiden.
Strategiplan 2017-2020:
Opdateret handlingsplan for
grundejerforeningen blev præsenteret op til og på midtvejsmødet. Handlingsplanen skal være
et dynamisk arbejdsredskab for
bestyrelsen og danne grundlag for
bestyrelsens arbejde i kommende
planperiode.

Midtvejsmødet i uge 42:
Midtvejsmødet blev afholdt i Henne
Golfklub. Merete Vigen fortalte de
ca. 160 deltagere om kvalitetsturisme ved Henne Strand og svarede
efterfølgende på mange opklarende
spørgsmål. Efterfølgende orienterede bestyrelsen om arbejdet i foreningen, og mange gode input fra
medlemmer blev diskuteret.
En legeplads har været et tema
gennem lang tid og var også et af
aftenens emner. Vi kunne også
love, at et legepladsprojekt var nært
forestående, men efterfølgende har
det vist sig, at vi ikke kan opnå
tilladelse til at etablere legeplads i

Projekt Stedet Tæller forventes færdigt i foråret.
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det område, vi havde udpeget.
Vi har dog ikke opgivet, og der
arbejdes på at kombinere Stedet
Tæller og en legeplads i området
ved Cafe Stranden.
De mange fremmødte oplevede
igen i år, at lokalerne i Golfklubben ikke er optimale til så mange
deltagere, og vi har derfor besluttet, at Midtvejsmødet i 2018 vil
blive afholdt på Blåbjerg Friskole,
samme sted hvor vi afholder generalforsamlingen 2018.
Henne Strand Life:
Samarbejdet med Henne Strand
Handelsstandsforening om projekt
Henne Strand Life fortsatte i 2017
med mange aktiviteter for medlemmer og turister.
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2018 programmet er i proces med
nye ideer.
Følg aktiviteterne på vor hjemmeside og på Facebook – Henne
Strand Life.
Gruppen bag projektet vil gerne
have flere hjælpere, og har du lyst
til at give en hånd, er du meget
velkommen.
Henne Mølle Å:
Den endelige sikring af fundamentet ved broen over Henne Mølle Å
er ikke færdigetableret. Der mangler stensætning ved spunsvæggen,
som skulle have været etableret
inden vinterstormene, men vi forsøger at få det færdiggjort i vinter.
Efterårs- og vinterstormene fører
meget affald ind i Henne Mølle Å

og aflagrer det på åbrinken og i
slugterne. GHS deltog økonomisk i
oprydningen i 2017, og vi har ligeledes givet tilsagn om økonomisk
støtte i 2018.
Veje, stier og fællesarealer:
Vore veje har i 2017, p.g.a. den
megen regn haft en øget omkostning til slæbning og tilførsel af
grus. En slæbning kan være spildt,
hvis det umiddelbart efter regner,
og vejen ikke er blevet fastkørt.
Det er desværre sket nogle gange
i årets løb, men vi forsøger at have
vejene klar til de perioder, hvor der
vil være mange besøgende.
I årets løb har vi bl.a. slået lyng
på nogle af grundejerforeningens
arealer. Denne naturpleje vil være
en naturlig del af vores fremtidige
vedligeholdelsesprogram og naturpleje.
Rosa Rogusa er en udfordring, vi
ofte har diskuteret. Der er ikke
nogen nem løsning, men vi vælger
at starte processen på nogle af
grundejerforeningens arealer, ligesom vi vil følge de forsøg, der udføres andre steder.
Stierne har i 2017 fået en ekstraordinær overhaling, da vi havde
lyngen fra lynghøsten til rådighed.
Det er dog arbejdet med udlægningen, der er den store økonomiske
post, hvilket også ses i regnskabet.
På trods af store regnmængder har
vi ikke oplevet problemer med oversvømmelser, og vi vurderer ikke

behov for indsatser på det område
i modsætning til vore nabogrundejerforeninger, der har store lokale
udfordringer. Den planlagte spang
på stien mod Blåbjerg Plantage er
også lagt på is. Der har i modsætning til sommeren 2016, hvor stien
i perioder stod under vand, ikke
været vandproblemer i 2017.
Økonomien:
Grundejerforeningens økonomi er
presset på grund af de ekstraordinære udgifter til stiarbejdet med et
resultat på minus kr. 48.000,- efter
henlæggelse af kr. 150.000,- til vejfonden, som nu udgør kr. 600.000,-.
Vi forventer fremover større udgifter til vedligehold af veje og stier.
Byggesager:
Vi har i 2017 oplevet en kraftig stigning af byggesager, hvor grundejere
ikke efterlever lokalplanen. Som
nævnt indledningsvis i beretningen
er det bl.a. bestyrelsens opgave at
sikre, at bestemmelserne i lokalplanen efterleves.
Primært tre områder giver problemer.
1: Terrænregulering og etablering af
volde. Både i forbindelse med nybyggeri og generelt etableres der volde
uden forudgående ansøgning om dispensationer.
2: Etablering af udendørs lys i forbindelse med renovering eller nybyggeri foretages uden hensyntagen til
lovlighed i henhold til lokalplanen.
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Som det fremgår har der været stor tilslutning til ønsket om at skabe et netværk for de fastboende
medlemmer.
Henne Strand netværk

3: Farvevalg i forbindelse med nybyggeri og renoveringsarbejde. Her vælges ofte hvide vinduer o.lign. uagtet,
at lokalplanen ikke tillader det.
Hvorfor må man ikke på egen
grund bestemme, hvad der foretages?
Vedrørende terrænregulering er et
af lokalplanens formål at bevare
landskabets åbne karakter.
Afsnit 8.01 fastsætter bestemmelser om, at ubebyggede arealer skal
henligge i naturtilstand og friholdes for ændringer, konstruktioner,
etableret beplantning m.v. Arealer
inden for nærzonen er undtaget.
Nærzonen er det område, der ligger
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inden for 5 m fra sommerhusets
facade, på én side dog 7,5 m.
Varde Kommune har efter § 51,
stk. 3 i planloven pligt til at sørge
for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, medmindre det ulovlige
forhold har underordnet betydning.
I sager, hvor der søges dispensation, sker der nabohøring, og også
GHS høres, men som udgangspunkt anbefaler vi ikke, at der
gives dispensationer.
På vor hjemmeside er der vejledning i, hvad man ikke må foretage
sig i forhold til lokalplanen.
Er man i tvivl, er bestyrelsen altid
til rådighed for rådgivning eller
med henvisning til rette vedkom-

mende i Teknik og Miljø, Varde
Kommune.
Samarbejde med Handelsstandsforeningen
Henne
Strand:
Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med handelsstandsforeningen omkring opgaver af fælles interesse, bl.a. Henne Life.
Varde Kommune:
Vi har løbende møder med politikere og embedsmænd om de opgaver,
der opstår i årets løb. Der er fin
forståelse for vore holdninger, og
ofte finder vi løsninger til begges
tilfredshed. Dog oplever vi en ikke
tilfredsstillende opfølgning på de

sager, som vi og vore medlemmer
fremfører. Specielt på de tidligere
nævnte byggesager.
Kontakter:
Sluttelig vil bestyrelsen gerne
takke alle vore samarbejdspartnere for et godt samarbejde i årets
løb. Vi glæder os til det fremtidige
samarbejde.
Vi glæder os til at møde rigtig
mange af vore medlemmer til generalforsamlingen og der få en dialog
om foreningens virke og det fremadrettede arbejde.
Vedtaget i bestyrelsen den 26. februar 2018.

Værd at vide:
Aktiv påske: www.hennestrandcamping.dk.
Fredag den 23. marts kl. 19: Klintinge Vandværk generalforsamling på
Restaurant Stausø. Dagsorden: www.klinting-vand.dk
Lørdag den 31. marts kl. 13: Strandrensning. Mødested parkeringspladsen.
Fredag den 4. maj kl. 19: Henne Strand Antenneforenings generalforsamling i Købmand Hansens Café & Bageri. Dagsorden: www.HS-Antenne.dk. Alle er velkomne.
Pinsen den 19. og den 20 maj: Filsø Fødevarefestival.
Fredag den 25. maj: Købmand Hansens 50-års-jubilæum på parkeringspladsen ved Caféen & Bageriet.
Den 4. juni til 6. september: Solfang åben for sommeren. Ny vært: Lizzi
Trier.
Lørdag den 23. juni kl. 20: Street-parade. Kl. 21: Bål på stranden.
Uge 27 til 32: Henne Strand Life. Se program på fb Henne Strand Life og
i brochurerne i forretningerne til juni.
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Årsrapport 1/1 til 31/12 2017
LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2017 for
Grundejerforeningen Henne Strand. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne
og dansk regnskabspraksis for foreninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvi-sende billede af foreningens aktiver og passiver,
den finansielle stilling samt resultatet. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.Henne, den 2. Februar 2018
I bestyrelsen:
Niels Jørgen Pedersen
formand

Aase Thomsen

Henrik Ladefoged

Poul Holm Joensen

Jørgen Lund

Fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling,
Henne, den 24 / 03 2018.
Uddrag af den uafhængige revisors erklæring
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Henne Strand for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017, 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. Det er vores opfattelse, at
årsregnskabet giver et retvisende billede af grundejerforeningens aktiver, pas-siver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af grundejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne
i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger. Vi kommunikerer med ledelsen om
blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige
revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som
vi identificerer under revisionen.
Varde, den 2. Februar 2018
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70
Flemming Bro Lund
Statsautoriseret revisor
Den samlede årsrapport kan ses på http://ghs-henne.dk/ghs-bladet
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER
BUDGET
BUDGET
BUDGET
2019
2018
2017
(1000 kr.) (1000 kr.) (1000 kr.)
INDTÆGTER
Bidrag til GHS ...............................
Opkrævningsomkostninger ...............
Andre indtægter

Finansielle indtægter .....................

1.034
-60
0

827
-55
0

REGNSKAB
2017
(hele kr.)

REGNSKAB
2016
(hele kr.)

828.600
-54.922
0

827.400
-54.283
0

827
-55
0

_________

_________

_________

_____________

_____________

974

772

772

773.678

773.117

1

1

1

1.847

2.865

_________

_________

_________

______________

______________

INDTÆGTER I ALT ..........................

975

773

773

775.525

775.982

UDGIFTER
Spunsvæg – bro Henne Mølleå ...........
Samarbejdsprojekt ........................

0
100

40
90

50
75

13.774
40.680

146.000
49.003

Udviklingsprojekt ..........................
Supplerende vej og stiudbygning ........
Vedligehold veje m.v. .....................
Møder/generalforsamling .................
Befordringsgodtgørelse ...................
Porto, bankgebyr og hjemmeside .......

50
10
375
30
45
47

50
10
350
25
45
45

50
10
250
25
52
47

0
20.275
345.853
10.265
31.109
32.566

0
0
129.028
13.194
39.546
19.138

Tryksager, kuverter m.v. .................
Medlemsbladet. ............................
Tilskud t/bestyrelsens kontorhold ......
Strandrensning (- tilskud).................
Arrangementer/temaudgiv./jubilæum
Initiativpris ..................................

5
40
20
2
35
8

5
40
20
2
35
8

5
40
25
4
30
8

0
33.105
18.750
-1.000
29.614
0

4.369
29.507
22.500
1.484
24.187
0

Revision inkl. projektregnskab. .........
Advokat, generalforsamling/bistand ...
Repræsentation, gaver (-modtaget) ....
Forsikringer .................................
Diverse omkostninger .....................
Veje, grunde og fællesarealer ...........

12
10
2
5
1
100

12
10
2
5
1
75

12
10
2
5
1
50

9.500
0
400
100
0
85.382

10.225
5.000
245
3.178
500
10.000

Udgifter kontormaskiner/EDB ...........
Tilskud til cykelsti, Hennemølleåvej ...
Tab på debitorer ...........................

10
100
0

10
100
5

10
100
5

3.485
0
0

18.099
0
1.625

_________

_________

_________

______________

______________

UDGIFTER I ALT .............................
RESULTAT FØR HENLÆGGELSER .........
Henlæggelse t/vejfond ...................
ÅRETS RESULTAT ...........................

1.007

_________

-32

_________

-150

985

_________

-212

_________

-150

866

_________

-93

_________

-150

673.858

______________

101.667

______________

-150.000

526.828

______________

249.154

______________

-150.000

_________

_________

_________

______________

______________

-182

-362

-243

-48.333

99.154

4
Der var gang i deSide
lejede
mountainbikes
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BALANCE 31.31.
DECEMBER
BALANCE
DECEMBER
2017

2016

Veje og fællesarealer, overført primo ...........................................

31.780

24.280

Grund, Strandvejen, Henne, anskaffelsespris ..................................

0

7.500

Tilgodehavende ......................................................................

3.950

3.950

AKTIVER:

Andre værdipapirer..................................................................

0

2.140

Indestående Sparekassen ...........................................................

672.109

728.841

Indestående Sydbank ................................................................

113

858

Indestående Skjern Bank ...........................................................

752.477

749.417

_____________

_____________

1.460.429

1.516.986

AKTIVER I ALT ........................................................................

PASSIVER:
Egenkapital:
Overført primo .......................................................................
Overført fra årets resultat .........................................................
EGENKAPITAL I ALT ..................................................................

897.762
-48.333

798.608
99.154

_____________

_____________

849.429

897.762

Henlæggelser:
Vejfond ................................................................................
HENLÆGGELSER I ALT ...............................................................

600.000

450.000

_____________

_____________

600.000

450.000

Gæld:
Skyldige omkostninger ..............................................................
Revision, anslået .....................................................................

1.000
10.000

159.224
10.000

_____________

_____________

GÆLD I ALT ...........................................................................

11.000

169.224

PASSIVER I ALT .......................................................................

1.460.429

1.516.986
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Side 5

Det er til påske, træer og roser skal beskæres,
og der skal ryddes op
Det er en forpligtelse for den enkelte grundejer at rydde for grene og
roser, der vokser på eller rager ud
over Henne Strands private fællesveje og deres rabatter. Det
har betydning for færdselssikkerheden i området og for adgangen
til de enkelte matrikler for større
køretøjer, bl.a. renovationsvognene.
Husk at frirummet over vore veje
skal have en højde på 4,50 meter.
Heldigvis er denne oprydning en
fast rutine for de fleste grundejere,
der også rutinemæssigt sørger for
at bringe det sorterede træ- og
rosenaffald, men ikke almindeligt
haveaffald – græs, hækkeafklip
m.m. - til miljøstationen på Porsmosevej, der som sædvanligt
er åben i ugen før, i påsken og
i ugen efter påske – d.v.s. 17.
marts til 8. april.
Ikke alle har mulighed for at transportere deres afskårne grene og

roser til miljøstationen. Har man
det problem, kan afhentning aftales med Varde Forsyning, der mod
betaling kan afhente grene, der er
samlede i bundter på max. 10 m3.
For bestilling se www.dinforsyning.dk/da-dk/affald/sommerhuse/
grenaffald eller ring 74747474.
Afhentningen foregår efter den 3.
april.
Hvor grundejerne ikke har fjernet bevoksning, der rager ud over
rabatter og veje – også hvor rabatten er en skrænt - eller som hindrer et frit udsyn for biltrafikken, vil grundejerforeningen fra
midt i april iværksætte klipning og
placere affaldet på den tilhørende
parcel. Herfor opkræves et beløb
for den medgåede tid. Grundejerforeningen opkræver et gebyr for
hver opkrævning, og manglende
betaling har konsekvenser jf. vedtægterne.

I vinterferien kom vinteren og stormene
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50 års jubilæum - 1968-2018

Købmanden som de fleste kender ham.

Den 22. januar blev en særlig dag
for Henne Strand. Det var 50-årsdagen for købmand Hansens overtagelse af købmandsforretningen
i midtbyen. Niels Kristian Hansen var ikke et ukendt ansigt i
Henne. Han havde arbejdet 4 år
som kommis hos den tidligere købmand, Enggaard Larsen, i 1961 –
65, og kendte derfor betingelserne
for at drive virksomhed i et den
gang lille turistområde. Ud over
dagligvareforretningen var det et
krav, at Hansen skulle overtage
den daværende sommerhusudlejning, som omfattede ca. 60 huse.
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Dette var han noget beklemt ved.
Det var også et krav fra sælgers
side, at han skulle slå sit navn fast
som et begreb ’købmand Hansen’.
Niels Kristian Hansen er vestjyde,
født og opvokset i Hemmet ved
Ringkøbing Fjord, hvor han også
kom i lære hos den lokale købmand. Det var det helt rigtige sted,
for chefen var et meget kreativt
menneske, der selv byggede sine
huse, var billedkunstner, var lystfisker og i det hele taget levede med
i lokalsamfundet. Det har Hansen
brugt som forbillede i hele sit liv.
Siden 1968 er det gået hurtigt. I
1970 udvidedes forretningsområdet med en tøj- og brugskunstforretning under ledelse af hustruen,
Grethe. Siden er det bare blevet
mere og mere omfattende med nyt
udlejningscenter, nye sommerhuse,
ny café og nyt bageri. Dagligvareforretningen er løbende blevet
udvidet - ligesom åbningstiderne,
og udlejningsvirksomheden har
rundet 800 huse om året. Hertil
kommer en række tiltag uden for
Henne Strand. Men ikke nok med
det. Hansen har gennem årene
bidraget økonomisk til udviklingen
af fællesskabet ved Henne Strand:
Vandrerhjemmet Solfang, Tuttesbjerg, cykelstier, bogen om Henne,
Henne Golfklub, strandrensninger,
diverse lokale foreninger og diverse lokale arrangementer. Jubilæet
blev fejret som en kæmpe personalefest i Blåbjerg Friskoles hal

for såvel tidligere som nuværende
ansatte og som en anerkendelse af
de dygtige medarbejdere, Hansen
har omgivet sig med – og været
afhængig af. Mere end 225 mennesker. Men ikke nok med det. Fredag den 25. maj fejres jubilæet
officielt med ansatte, venner, forretningsforbindelser og - især udlejere i et kæmpe telt med underholdning m.m. for børn og voksne.
1000 deltagere regner man med.
Og Hansen har en plan: I jubilæumsgave vil han bygge en flytbar
kørestols- og handicapnedgang fra
parkeringspladsen til havet, og vi
andre kan deltage, hvis vi hver især
synes, vi vil sende en hilsen. I disse
år sker der et generationsskifte,
hvor sønnen Karsten tager over og
i baghånden har sin søn, Simon, så
man sikrer eksistensen de næste
50 år. Og Hansen fortsætter med
sine opgaver, men får tid til et privatliv med cykelture med op til 40
deltagere, naturen, lokale aktiviteter og måske udlandsture. Bestyrelsen i grundejerforeningen
ønsker Niels Kristian Hansen
til lykke med det imponerende

Købmanden som han er.

og usædvanlige jubilæum og
takke for samarbejdet igennem
alle årene. Du har sikret Henne
Strand en fremtid.
phj
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Afsender:
Poul Holm Joensen
Vestergårds Allé 2
5881 Skårup

GRUNDEJERFORENINGENS BESTYRELSE
Ny bestyrelse (efter d. 3. april): se hjemmesiden
post@ghs-henne.info

Formand, ekstern kontakt, adresseændringer:
Niels Jørgen Pedersen, Ryttervej 32, Andst, 6600 Vejen.
Tlf. 20 90 33 30. njp@r32.dk
Næstformand, sekretær:
Aase C. Thomsen, Lavendelvej 88, 6000 Kolding.
Tlf. 29 90 04 72. aasecthomsen@gmail.com
Kasserer:
Jørgen Lund, Strandvejen 408, Henne Strand, 6854 Henne.
Tlf. 30 48 97 50. jlu@nemregnskab.dk
Byggesager, dispensationer, vand:
Henrik Ladefoged, Hyldesti 5, 6800 Varde.
Tlf. 40 10 58 08. henrik_l@post12.tele.dk

Suppleanter:
Peder Jochumsen, Henne Strand, 6854 Henne og
Helmer Olsen, 6000 Kolding
Redaktør Poul Holm Joensen.
Illustrationer/fotos: Jørn Bjerre, Stine Holm Joensen, Niels
Jørgen Pedersen og phj.
Redaktionen afsluttet den 26. februar 2018.
Yderligere eksemplarer kan afhentes hos Købmand Hansen
så længe, oplag haves, og kan læses på grundejerforeningens
hjemmeside – www.ghs-henne.dk
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