Grundejerforeningen Henne Strand
/StTFQUFNCFStÌSHBOH

Herved inviteres medlemmerne til det årlige midtvejsmøde onsdag den 19. oktober kl. 19 i Henne Golfklubs mødelokale Hennebyvej 30 i Henneby.
Nu med lydanlæg.
Program:
I 2017 kan Henne Strand fejre 100-året for opførelsen af det første sommerhus, Hennehus. Det vil blive fejret på behørig vis.
Men egnen har en spændende forhistorie – oldtid og middelalder – som
byder på alt fra stendysse, herregård, ringborg og fårefolde, Lønnepige,
kulturliv og meget mere. Det er lykkedes for foreningen at formå den tidligere leder af Varde og Ølgod museer, Søren Manøe, til at komme
og fortælle. Søren Manø er en fremragende og underholdende fortæller og
har virkeligt haft hænderne nede i den særlige historie og alle skrønerne i
området. Denne del af midtvejsmødet vil forme sig som en munter samtale
med foreningens ’historiker’, Ebbe Hinz.
Efterfølgende gennemgås bestyrelsens aktiviteter i året – gerne med kommentarer/indlæg fra medlemmerne.
Grundejerforeningen vil som vanligt sørge for lidt forfriskninger undervejs
Vel mødt Bestyrelsen
Den ordinære generalforsamling finder sted lørdag den 8. april 2017
kl. 14 i Blåbjerg Friskoles hal.
Strandrensningen finder sted lørdag den 15. april 2017 kl. 13.

Tilmeld dig grundejerforeningens hjemmeside
www.ghs-henne.dk

Søren Manøe, R
Midtvejsmødets fortæller, Søren-Laurids Manøe Hansen, er født i Sig og
har en usædvanlig karriere bag sig. Med realeksamen fra Esbjerg Statsskole blev han uddannet brugsforeningskommis, senere folkeskolelærer og
førstelærer ved Grønfeldt Skole med frivilligt arbejde ved Ølgod Museum.
Fra 1969 blev han leder af både Ølgod og Varde Museer, hvor han bl.a. skabte et museumsforbund i det område, der siden blev Varde storkommune, der
ud over de nævnte museer bl.a. omfattede Hjedding Mejerimuseum, Hodde
Skolemuseum, Blåbjerg og Nymindegab museer, egnsmuseerne Blåvandshuk og Blåvand, redningsbådsmuseerne m.m. Herudover forestod Søren
Manøe den administrative ledelse af 12 lokalhistoriske arkiver. I 1988
indvalgtes han i Statens Museumsnævn og blev formand i årene 1990 - 94.
Hertil kommer en lang række lokale kulturelle og politiske tillidsposter.
Ved siden af de voldsomme administrative opgaver er det historiske formidlingsopgaver, der har gjort Søren Manøe landskendt på skrift og f.eks.
på TV. Mere end 250 artikler, udgivelser og udsendelser er det blevet til.
Hovedsageligt om menneskers dagligliv i fortid og nutid i Vestjylland, om
oldtidsfund, om livsbetingelser på land og til søs, om dødemandsbjerge og
mystiske foreteelser.
Det er spændende om Henne Strands historiker, Ebbe Hinz, som er kendt
af mange af medlemmerne, kan tæmme den fortællelystne Søren Manøe.

Den slags hegn er ikke tilladt, uanset at hegnet er meget kreativt.
Især ikke når det spærrer for en hævdvunden sti.
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Hvordan skal Sommerhusområdet
se ud fremover?
Sommerhusområdet ved Henne
Strand er karakteriseret ved at byggerier og anlæg forsøger at tilpasse
sig naturen.
I den gældende lokalplan ser man
dette udmøntet i teksten.
I lokalplanen er således indført forskellige bestemmelser, der hver især
er med til at sikre områdets udseende og særpræg.
Der er blandt andet bestemmelser
om terrænregulering, beplantninger, belægninger, farver mm. Alle
med det formål at der tages størst
muligt hensyn til klitlandskabet,
kysten og de kulturhistoriske værdier. Derfor accepterer man ikke hegn
og voldanlæg uden for nærzonen, da
det bryder det grænseløse landskab,
de fleste, der kommer ved Henne
Strand, netop ser som en kvalitet.
Faste belægninger og herunder ral,
accepteres ligeledes ikke uden for
nærzonen. Sådanne arealer virker
forstyrrende på det indtryk, man
får, når man ser ud over området.
Områdets unikke vegetation skal
bevares og egnsfremmede arter må
ikke plantes.
Hvis ovennævnte bestemmelser følges, vil Henne Strands markante
udseende også i fremtiden falde i
med den omgivende natur og være
en af de kvaliteter, der drager folk
til området.
Giver vi derimod los på bestemmelserne, vil områdets karakter stille

og roligt få større og større præg af
at være et parcelhus område.
Vi oplever i øjeblikket et vist pres på
bestemmelserne, blandt andet ved
anlæggelse af store indkørsler med
eksempelvis skærver af knust sort
granit, men også volde der anlægges
i skel, anlæggelse af større græsarealer, der alle er med til at ændre
områdets udseende og karakter.
Såfremt vi accepterer denne udvikling, vil vi om ikke så mange år, se
et ganske andet Henne Strand.
Er det det, vi ønsker, eller skal vi
fast- holde områdets karakteristik?
– Henrik Ladefoged

Henne Strand ca. 1940

Henne Strand ca. 2013
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KORT NYT:

Fødevarefestivalen ved Filsø i juni samlede som sædvanligt et stort
publikum og er blevet én af de traditioner, der sætter vores område på Danmarkskortet. Som sædvanligt, når der foregår noget ved Henne Strand,
tropper Varde kommunes førstemand, Erik Buhl Nielsen.
SOLFANG har fået nyt forpagterpar: Ægteparret Grethe O. Goldenbeck
og Peter Høy. De to har allerede sat et tydeligt præg på det gamle hus,
og det har spillet en central rolle i sommerens arrangementer inden for
Henne Life.
NATURPLEJEPROJEKT – bekæmpelse af rynket rose
Flere grundejere har modtaget en skrivelse fra Miljø- og Fødevareministeriet om bekæmpelse af rynket rose, der har bredt sig uønsket og voldsomt,
og derfor er en alvorlig trussel for vore hjemmehørende plante- og dyrearter, der mister deres levested, når rynket rose breder sig langs kysterne.
Medlemmerne opfordres til at deltage i bekæmpelsen, bl.a. med roundup
(?) og dermed værne om de hjemmehørende planters og dyrs levesteder i
klitnaturen. Se hvordan på www. nst.dk/saarbarnatur.
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HENNE STRAND MUSIKFORENING
Den 20. august var der premiere på den ny musikforening, som en række
medlemmer med Hanne Svarte Eskesen – med lejlighed i Henne Strand
Feriecenter - som formand i spidsen sammen med Michael Nordentoft og
Peter Schmidt har dannet med henblik på at skabe mere liv og glæde for
oplandet og for turisterne.
Det vil snarest blive muligt at tegne et medlemskab for os andre. Allerede
nu satser bestyrelsen på at gentage spise- og dansearrangementet i august
2017. Generalforsamling den 19. november.
AFHENTNING AF GRENE TIL FLIS
Den enkelte grundejer har nu mulighed for at melde sig til grenafhentning. Grenene afhentes ved skel på egen matrikel imod betaling fra
grundejeren.
Afhentning af grenaffaldet vil finde sted fra den 1. november 2016. Hvornår afhentningen præcis vil finde sted i de enkelte sommerhusområder
afhænger af antallet af tilmeldte.
Medlemmerne kan tilmelde sig ordningen på
https://varde.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/afhentningsbestil-ling.aspx#
Sidste tilmelding til afhentningsordningen er den 1. november 2016. Grenaffaldet skal ligge i bunker à max. 10m3. Har du mere end max. 10m3,
skal du placere det i en ny bunke og tilmelde afhentning af 2 stk. bunker
grenaffald. Det koster kr. 260 pr. bundt. Grenene skal ligge i samme
retning. Yderligere oplysninger hos Louise Witt Nielsen, Din Forsyning,
74 74 71 63 / 21 19 46 40.

AFFALDSPLADSEN PÅ PORSMOSEVEJ
For dem, der selv vil deponere træ- og rosenaffald, åbnes der for aflevering
i ugerne 41, 42 og 43. Rosenaffald skal placeres i containeren.
SKILTNING I DET ÅBNE LAND OG VED VEJENE
Sommerhusejerne ved Henne Strand er enige om, at der skal værnes om
det visuelle miljø. Vi er her på grund af den omliggende natur og den
kærlighed, som langt de fleste udviser over for stedet. Heldigvis sker der
fortsat en udvikling, der bl.a. indebærer en forbedring af vore huse. I langt
de fleste tilfælde gennemføres byggerier i respekt for områdets særlige
kvaliteter. Enkelte bygherrer og entreprenører synes imidlertid at se bort
fra vore fælles værdier og opstiller kæmpe skilte med entreprenørens firmanavn. Ikke nok med at skiltene skæmmer i området i byggeperioden,
men enkelte steder bliver de stående i måneder efter, at arbejdet er færdig-

5

gjort. Bestyrelsen har i år anmodet om, at to kæmpe skilte blev fjernet.
Uden resultat. Om det fortæller om bygherren eller om entreprenøren er
uinteressant, men det fortæller i hvert fald, at mange sommerhusejere vil
gå langt uden om de pågældende firmaer, når der skal istandsættes eller
nybygges i fremtiden.

VEJENE
Grundejerforeningens veje er sårbare over for tunge transporter. I perioder med megen nedbør er det særligt slemt. Ved husbyggerier kan det ikke
undgås, at der sker skader på især grusvejene. Nogle steder er de forvandlet til det rene ælte. Det kan næppe være anderledes med de maskiner, der
anvendes i dag. Bygherrerne bag ødelæggelserne bliver gjort ansvarlige
og må betale for nødvendige reparationer. Som noget nyt har bestyrelsen besluttet, at fremtidige reparationer alene udføres af foreningens
faste vejmand, Kristian Høy, for at sikre kvaliteten, og det forventes,
at skadevolderen/bygherren selv retter henvendelse til bestyrelsen på
post@ghs-henne.dk

RABATTER OG NEDHÆNGENDE GRENE
I de kommende uger vil rabatterne langs foreningens veje blive slået.
Flere steder er roserne vokset ud over rabatten, og afklippede roser vil
blive efterladt på den pågældende matrikel. Det kan selvfølgeligt undgås,
hvis grundejeren selv sørger for den nødvendige klipning. Husk at der er
mulighed for at komme af med roserne i uge 41, 42 og 43 på miljøstationen
på Porsmosevej.
Som bekendt er det også grundejerens ansvar, at grene, der er vokset ud
over vore fælles veje i en højde af under 4.50 m, bliver fjernet.
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SKEL
Nu er det ikke tilladt, men tidligere var der mange, der plantede nogle
søde små fyrretræer i skel. I dag er disse træer vokset sig høje og flotte, og
naboen føler sig meget generet af deres skygger og af, at de måske har stjålet hans udsigt. Bestyrelsen har trods flere opfordringer ingen myndighed
til at skride ind, men opfordrer medlemmerne til at tage en nabosnak –
om ikke over – så mellem de stammer, som i dag udgør et hegn. Det ville
forstærke fællesskabsfølelsen.
BROEN VED HENNE MØLLEÅ
På generalforsamlingen blev det vedtaget at etablere en spunsvæg mellem det nordlige fundament og den faste klitbevoksning for at sikre mod
nedbrydning under stormvejr. Arbejdet forventes igangsat efter uge 42.
Det forventes, at spunsvæggen under normale omstændigheder vil være
placeret under nedgangen til stranden.
HUNDELORTE
Hundelorte er et problem både på stranden og – især – på stierne ved
Henne Strand. Problemet er nemt at løse med en plasticpose, og mon
ikke de fleste grundejere hellere end gerne lægger skraldespand til en
fyldt dog-bag end under sine sko og mellem tæerne? Det er også venligt at
opfordre sommergæsterne til at tage hensyn. De fleste gæster vil gerne i
kontakt med lokalbefolkningen.
phj

Musikforeningen gav den gas til sit første arrangement
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HENNE LIFE – et vellykket initiativ
Som bekendt vedtog generalforsamlingen i marts, at grundejerforeningen
skulle indgå i et samarbejde med Handelsstandsforeningen om et aktivitetsprogram på stranden, hvis begge parter skød penge i arrangementet.
Hver part indbetalte kr. 50.000.
Et udvalg bestående af købmand Hansen, Anja Jochumsen fra Vævestuen,
Jørgen Lund og Poul Holm Joensen fra grundejerforeningen blev nedsat,
og i løbet af et par måneder kunne et alsidigt program for sommeren præsenteres på egen hjemmeside, med bogtrykt program og plakater.
Programmet fremkom som en blanding af professionelle arrangører og
lokale frivillige idémænd og -kvinder og med Anja Jochumsen og Jørgen
Lund som initiativtagere og tovholdere.
I betragtning af den korte forberedelsestid må man sige at sommerens
program blev meget varieret: Organiseret fodbold på stranden, styrede
cykelture og lyng-, klit- og plantageture, mountainbiketure i Blåbjerg
Plantage på lånte bikes, fællessangaftener i Solfang, fælles morgenbadning, golftræning med lånte jern, Thai Chi på stranden, motionsdans,
sandslotskonkurrence, strandgudstjeneste m.m. Oveni - kaffe med kage
til nedsatte priser i Hansens bageri og i vandrerhjemmet til deltagerne.
I betragtning af, at Henne Life-arrangementerne blev iværksat med så
kort varsel, har tilslutningen blandt både lokale beboere, sommerhusejere
og inden- og udenlandske gæster trods vejret været fantastisk – og økonomien har hængt godt sammen.
Arrangørerne og de medvirkende har siden holdt et begejstret evalueringsmøde og er indstillede på at anbefale en fortsættelse – og gerne udvidelse
– af aktiviteterne over for de to foreningers bestyrelser – og især over for
os i området.
Har nogle af medlemmerne ris og ros – men hellere gode idéer til
næste års Henne Life-program – vil bestyrelsen meget gerne høre
nærmere f.eks. via post@ghs-henne.dk eller på midtvejsmødet den
19. oktober kl. 19 i Henne Golfklubs mødelokale.

8

Strandyoga

Hvad er livet uden golf?

Frivillige Anna Marie Uhre i aktion

Alle de sangglade i aktion

Fra den ugenlige cykeltur

Det er godt at få rørt sig sammen

9
Der var gang i de lejede mountainbikes

KOMMUNEPLAN 2017 – Varde kommune
Uddrag af planhæfte for Henne
INDSATSOMRÅDER I UDVIKLINGSPLAN – HENNE
STRAND
1. Kystbyen (hvor by og Vesterhav smelter sammen)
Med målet for øje om at udvikle Henne Strand som helårsdestination, skal der arbejdes med byens æstetiske billede og
skabes aktiviteter og samlingssteder, som trækker turister
året igennem.
Projekterne under indsatsområdet – Kystbyen (hvor by og
Vesterhav smelter sammen)- inkluderer blandt andet en renovering af vandrehjemmet ”Solfang” fra 1937 og omdannelse til kulturhus/forsamlingshus, udvikling af parkeringspladsen ved Henne Strand til en ”aktiv kyst,” og etablering af et
”kreativt hus” som arbejdende værksted til udlejningformål.

Vandrehjemmet ”Solfang”
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Afsender:
Poul Holm Joensen
Vestergårds Allé 2
5881 Skårup

GRUNDEJERFORENINGENS BESTYRELSE
Mailadresse:
post@ghs-henne.info

Formand, ekstern kontakt, adresseændringer:
N.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
Vej-, sti-, ghs-arealansvarlig, redaktør:
Poul Holm Joensen, Vestergårds Allé 2, 5881 Skårup.
Tlf. 29 44 59 60. poulholmjoe@mail.tele.dk
Suppleanter:
Peder Jochumsen, Henne Strand, 6854 Henne, og
Mogens G. Nielsen, 6800 Kolding
Redaktør Poul Holm Joensen.
Illustrationer/fotos: Jørn Bjerre, Henrik Ladefoged, Basballe Cross
Center, Christian Uhre, Anja Jochumsen, Peter Sølver og PHJ.
Redaktionen afsluttet den 13. september 2016.
Yderligere eksemplarer kan afhentes hos Købmand Hansen
så længe, oplag haves, og kan læses på grundejerforeningens
hjemmeside – www.ghs-henne.dk

