
Grundejerforeningen Henne Strand

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling
i Grundejerforeningen Henne Strand lørdag den 28. marts kl. 14 i Blå-
bjerg Friskoles hal, Klintingevej 170, Stausø.
Dagsorden i flg. vedtægternes § 9: 
1.  Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsens beretning for 2014
3.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4.  Forelæggelse af budget for 2015. Bestyrelsen foreslår et kontin- 
 gent på 600 kr. i 2016.
5.  Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne: Fra Peter Bund- 
 gaard foreligger følgende forslag til behandling på generalforsam- 
 lingen: Formandens beretning skal indeholde bestyrelsens rede- 
 gørelse for årsagen til, at to medlemmer af bestyrelsen for kort tid  
 siden udtrådte af denne i utide efter mange års medlemskab af  
 bestyrelsen, og endvidere redegøre for, hvad der efter bestyrel- 
 sens opfattelse er årsagen til de hyppige formandsskift i foreningen.                                                                              
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen foreslår Aase C.  
 Thomsen for to år og Poul Holm Joensen for to år. Endvidere fore- 
 slås Henrik Ladefoged og Hans Erik Nielsen valgt. Begge for ét år.
7. Valg af revisor. På valg er revisor Bertil Holm. Bestyrelsen anbe- 
 faler genvalg.
8.  Valg af to suppleanter. Valget som suppleant er ét-årigt.
9.  Eventuelt.
Alle medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, skal registreres 
ved indgangen og have udleveret stemmesedler. Derfor bedes deltagerne 
møde i god tid. Der vil blive serveret kringle, te, kaffe, vand, øl og vin 
under mødet.
Venlig hilsen
Bestyrelsen



Bestyrelsens skriftlige beretning for 2014.

I henhold til grundejerforeningens 
vedtægter har bestyrelsens 5 med-
lemmer følgende arbejdsopgaver:

1. at samle foreningens medlemmer 
og varetage disses interesser som 
grundejere.

2. at arbejde for at beskytte områdets 
natur- og miljømæssige forhold.

3. at vedligeholde egne veje, stier, fri-
arealer og parkeringspladser.

4. at repræsentere grundejerne og 
være deres talerør over for Varde 
kommune og øvrige myndigheder i 
alle spørgsmål af fælles interesse.

Grundejerforeningen Henne Strand 
stiftedes i sommeren 1953 og har pr. 
31.12.14 1355 medlemmer. 
Foreningen råder over ca. 25 km veje 
og 10 mindre naturområder og fore-

står vedligeholdelsen af disse. Besty-
relsen udsender 2 gange om året et 
medlemsblad bl.a. med indkaldelse 
til generalforsamling og midtvejs-
møde. Herudover har foreningen en 
hjemmeside – www.ghs-henne.dk 
– med løbende og relevante informa-
tioner om foreningens mødevirksom-
hed, links til diverse myndigheder 
og praktiske oplysninger. Medlem-
merne opfordres til at tilmelde sig 
hjemmesidens tilbud om automatisk 
at blive orienteret om nye medde-
lelser. 

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlem-
mer, der normalt vælges for 2 år. 
De to suppleanter vælges for 1 
år og deltager normalt i ét besty-
relsesmøde i perioden. Formand: 
N.Jørgen Pedersen (nyvalgt for 2 
år), næstformand Aase C. Thom-
sen (nyvalgt for 1 år), kasserer 

Ca. 100 personer i salen, samlet til kaffe.
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Bestyrelsens skriftlige beretning for 2014. m. adresseændringer, vej-, sti- og 
vandansvarlig, Knud Sørensen, 
sekretær Jens Husted, og redaktør 
og byggesager Poul Holm Joensen. 
Henrik Ladefoged og Hans Erik 
Nielsen har beklædt de to supple-
antpladser.

Vejfonden
Ved generalforsamlingen i 2014 
blev det på bestyrelsens opfordring 
vedtaget at oprette en vejfond – 
en opsparing til dækning af de 
forventede fornyelser inden for en 
tidshorisont på 8 til 14 år  af 
asfaltvejenes slidlag beregnet fra 
stiftelsestidspunktet. Bestyrelsen 
har vedtaget følgende bestemmel-
ser for administrationen af fondens 
midler:

1. Der afsættes hvert år et beløb på 
mellem 100 og 200 tusinde kroner.

2. Fondens midler anvendes pri-
mært til den forventede fornyel-
se af de asfalterede vejes slidlag 
og må ikke anvendes til mindre 
reparationsarbejder forårsaget af 
vejrlig, gravearbejder i forbindelse 
med kabel- og ledningstrækninger, 
skader i forbindelse med byggerier 
mindre vedligeholdelsesarbejder 
m.m., der forudsættes finansierede 
af skadevolderne og af den årlige 
drift. 

3. Vejudgifter, der dækkes af fonds-
midlerne, skal godkendes på et 
bestyrelsesmøde.

Økonomien
Grundejerforeningen har fortsat en 
sund økonomi. Indestående beløb 
er fortsat fordelt over to pengein-
stitutter, Nr. Nebel Sparekasse og 
Sydbank. Se årsrapporten side 9.

Afledning af vand.
2014 har bortset fra i sommeren 
budt på store mængder af nedbør, 
der har medført mindre skader på 
veje og i rekreative områder. I besty-
relsesregi er der i 2013 og 2014 lavet 
en vedligeholdelsesplan for kanalen, 
der afvander Lyngbo Hede, der hver-
ken må afvandes totalt af hensyn til 
den karakteristiske flora eller over-
svømmes, hvorfor en del af kanalen 
er rørlagt, og en del er åben, så vand-
flowet kan foregå uhindret. 
Naturstyrelsen, grundejerforenin-
gen og Varde kommune, står hver 
især for tilsynet med en bestemt del-
strækning – fra heden til aflednings-
systemet i Henneby. Aftalen mellem 
parterne er fastlagt i ’Bestemmelser 
for drift og vedligeholdelse af afløbs-
kanalen’ af 11. juni 2014. 
Enkelte vejafsnit har bl.a. oplevet, 
at vand har undermineret asfalt-
laget, og senest er der etableret 
et fascineanlæg ved Gyldenrisvej, 
ligesom andre vejafsnit er sikret ved 
afløbsrender. 
Også det nyanlagte anlæg på 
udsigtshøjen ved Klitvej har lidt 
mindre skader på trappeafsatserne. 
I september oplevede vi, at center-
byen blev oversvømmet. Dels p.g.a. 
manglende kommunalt tilsyn med 
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regnvandspumperne, dels p.g.a. 
manglende afløbskapacitet, hvilket 
kan blive mere alvorligt.
Bestyrelsen er ikke bekendt med 
større oversvømmelser i sommer-
husområdet i årets løb. På de stærkt 
skrånende sideveje til Hjelmevej - 
f.eks. Gyldenrisvej - har GHS haft 
problemer med rivende vandstrøm-
me, der underminerer asfaltkanter-
ne. Her har foreningen forsøgsvis i 
samarbejde med naboerne dels etab-
leret store vandafløb, dels etableret 
en fascine. Det bliver spændende at 
følge op på.

Til brug for gamle og nye besty-
relsesmedlemmer er der blevet 
udarbejdet en udførlig logbog med 
tegningsmateriale m.v. over afvan-
dingssystemerne i grundejerfor-
eningens område.

Årets bygge-, vej-, sti-
og parkeringstiltag
Igennem mange år har klitdan-
nelser ved Fasanvejs udløb i parke-
ringspladsen været til stor gene for 
beboerne på vejen. For at imødegå 
de værste gener har grundejerfor-

eningen i 2014 dels asfalteret det 
nærmeste vejstykke, dels bygget en 
støttemur for at forhindre udskrid-
ning fra naboklitterne. Det har 
reduceret generne og gjort det lette-
re at holde vejen fri for sand. Samti-

digt har det pyntet på området.

Også vandre- og cykelstien fra 
Gøgevej op over Lyngbo Hede er 
blevet udbedret med et tykt lag 
stabilgrus, så færdsel kan foregå 
uhindret. Oversvømmede områder 
omkring stien er forsøgt afledt i 
rørgennemføringer under stien, 
men en endelig løsning skal ekspe-
rimenteres frem.

Parkeringsproblemerne i center-
byen er gennem året drøftet og 

Der er nu fyldt ca. 50 m3 sand på og vandet står stadig højt der ude selv om det er ebbe.

Fasanvej efter at den er ryddet
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demonstreret over for kommunens 
politikere og embedsmænd. Der 
er gennemgående enighed om, at 
en total asfaltering og opstribning 
af strandparkeringen vil afhjælpe 
nogle af problemerne, men i selve 
byområdet er ingenting sket. 
Heldigvis er grundejerforeningen 
heller ikke blevet præsenteret for 
opkøb og udlæg af sommerhuse 
til parkeringsformål, således som 
den ét år gamle lokalplan åbner 
mulighed for, og som bestyrelsen 
vil modarbejde.

Parkering ved Hotel Henne Mølleå 
har også udviklet sig til et problem. 
Grundejerforeningen har ønsket 
at forbedre cykelparkeringsmulig-
hederne syd for åen, og det for-
ventes gennemført snarest. M.h.t. 
bilparkering har foreningens ihær-
dige opfordringer om udvidelse og 
opmærkning til kommune og Aage 
V. Jensens Naturfond, der ejer 
området, ikke ført til et positivt 
resultat uanset, at det er tydeligt, 
at flere og flere fra baglandet bru-
ger pladsen som udgangspunkt for 
strandturen.
Filsø-projektet er som ventet blevet 
et tilløbsstykke for bilende, cyk-
lende og gående. For cyklisterne er 
der nu cykelsti fra Henne Strand 
til søen via Henneby, men besty-
relsen vil snarest arbejde på en 
cykelstiforbindelse fra broen ved 
hotellet til Porsmosevej udført i 
velegnede materialer. En sådan sti 
vil uvægerligt blive delvist placeret 
i fredet området, hvilket vanskelig-
gør projektet.

Efter pres fra foreningen har 
Varde kommune fundet penge til 
anlægget af et stykke cykelsti fra 
Strandvejscykelstiens ophør og ind 
gennem det uoverskuelige sving 
til campingpladsen i kalenderåret 
2015.

Naturstyrelsen har nu endeligt fra-
lagt sig et hvert ansvar for vedli-
geholdelsen af stisystemerne i de 
fredede områder. Denne beslutning 
rammer især klitområdet. Desværre 
har Varde kommune ikke ønsket 
at overtage opgaven, men foreslået, 
at grundejerforeningen kunne over-
tage arbejdet og ansvaret. Varde 
kommune har dog tilbudt at udføre 
opgaven mod en pris på kr. 270.000 
p.a. Det har en bevæget bestyrelse 
dog takket nej til, og der står sagen. 
Grundejerforeningen anser fortsat 
opgaven for at være af betydning for 
Varde kommunes turistomdømme og 
derfor en oplagt kommunal opgave.

Tuttesbjerg: Trappen til Tuttesbjerg 
er slidt op. En trappeløsning er ikke 
endeligt vedtaget, men der er afsat 
midler til en istandsættelse i 2015. 

Lokalplan og dispensationer
Et argument for beslutningen om 
en ny og enklere lokalplan for som-
merhusområdet ved Henne Strand 
var, at sagsgangen i forvaltningen 
skulle forenkles i lyset af klarere og 
næsten ensartede regler for bygge-
riet. Som udgangspunkt lægges der i 
planen vægt på at beskytte det åbne 
land og den oprindelige beplantning 
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med nøje beskrivelser af hvad, der 
er lovligt og hvad, der ikke kan 
godkendes. Særlige krav knytter sig 
til terrænreguleringer, der uden for 
nærzonen må ske med +/- 0,25 m. 
I årets løb har bestyrelsen konsta-
teret terrænændringer/afgravninger 
på 2-3 meter, voldanlæg i skel uden 
for nærzonen på 1,5 meters højde, 
fjernelse af naturlig vegetation og 
anlæg af græsplæne, planering af 
byggefelter med mere end 1 meter 
påfyld, udvendige belysninger, der 
strider mod bestemmelserne, osv. 
osv. Altså en række af overgreb mod 
natur, landskab og det visuelle miljø. 
Desværre synes forvaltningen, der 
har myndigheden til at skride ind, 
at drukne i indsigelser, der henviser 
til overtrædelser af bestemmelserne. 
Bestyrelsen er i foreningens ved-
tægt pålagt at tilse, at området 
forvaltes i henhold til lokalplanen 
og vil fortsat orientere forvaltning 
og byråd om tiltag blandt det min-
dretal af sommerhusejere, der kon-
sekvent afviser at udvise respekt 
for terræn, bevoksning - for ikke at 
tale om farveholdninger ved Henne 
Strand.

Senest har formanden for Plan og 
Teknik, Preben Friis Hauge, åbnet 
en kattelem for en drøftelse af 
småændringer, evt. ved tilføjelser, 
af den ét år gamle lokalplan 07.02.
L02., hvis det kan ske uden en gen-
forhandling i byrådet.

Samarbejdet med Varde kommune 
Ved mødet mellem Varde kommu-

ne og kommunens bestyrelser fra 
grundejerforeninger havde GHS 
lejlighed til at fremkomme med sin 
negative vurdering af samarbej-
det omkring den ny lokalplan. Ved 
dette møde var der bl.a. lejlighed til 
at møde den ny borgmester, Erik 
Juhl  Nielsen, og den ny udvalgs-
formand for Plan og Teknik, Pre-
ben Friis Hauge.
På grundlag af GHS’ indlæg vurde-
rede politikere og ledende embeds-
mænd, at sagsforløbet havde haft 
et uskønt forløb, men siden har 
grundejerforeningen mødt en helt 
anderledes positiv og velvillig imø-
dekommenhed.
Bestyrelsen har bl.a. haft lejlighed til 
at præsentere og påvise parkerings-
pladsproblemerne i byen på stedet, 
dels fremvist uheldige godkendelser 
af byggerier i forhold til naboer m.m. 
og direkte selvbestaltede voldanlæg 
og terrængennembrud. 
Kommunen har på dette grund-
lag lovet at intensivere tilsynet af 
Henne Strand, hvilket bl.a. har ført 
til en politianmeldelse for et vold-
somt indgreb i en eksisterende klit.

Samtigt oplever foreningen en 
meget bedre kommunikation med 
såvel forvaltning som udvalgsfor-
mand og udvalgsmedlemmer. Ikke 
at vi bliver imødekommet hver gang, 
vi fremkommer med ønsker, men 
tonen er fremkommelig og saglig. 
Ved midtvejsmødet den 15. oktober 
havde grundejerforeningen besøg 
af den ny borgmester. Mødet havde 
135 deltagere, borgmesteren var i 
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sit es, og medlemmerne blev vid-
ner til en vidtgående lydhørhed:  
Varde kommune har mellem 3,5 
og 3,7 mio. turistovernatninger pr. 
år. 12% af kommunens omsætning 
kommer fra turisterne og dermed 
også fra grundejerne. Trods nul-
vækst i de kommende år satser 
Varde kommune på tiltag, der bl.a. 
skal fremme turismen, bl.a. i 11 
vestkystkommuners samarbejde i 
Partnerskab for Vestkystturisme. 
Der skal satses på kvalitet – en 
ren og let tilgængelig strand/natur, 
gode handelsmuligheder og parke-
ringsforhold, gode forhold for cyk-
lister og ved Henne Mølleå – bedre 
toiletfaciliteter. Borgmesteren oply-

ste, at Varde kommune ikke har 
søgt om tilladelser til byggerier 
i sommerhusområderne. Og gen-
nemgående: Et ønske fra kommu-
nens side om et nært samarbejde 
med grundejerforeningen.

Fra salen blev der stillet spørgsmål 
om livredderordningen, legeplads, 
asfaltering af strandparkeringen, 
rydning af fyrretræer og contai-
nerordning for grenaffald, handi-
capløsninger ved stranden, cykel-
stier mv. Et forslag fra salen om 
at sikre eksklusivitet og kvalitet 
vandt genklang.
Senest er grundejerforeningen sam-
men med handelsstandsforeningen 
og private enkeltpersoner/medlem-
mer inviteret til at deltage i en 
række møder om skabelsen af en 
udviklingsplan for hele Henneom-
rådet. Dette arbejde går forud for 
den ny lokalplan for centerbyen, 
som GHS ligeledes er lovet indfly-
delse på.

Bestyrelsen har med glæde taget 
imod kommunens udstrakte arm 
og vil fremover sætte kraftigt ind 
på at fortsætte det nye og gode 
samarbejde.

Stranden ved Henne mølleå har fået det blå 
flag, og pudsigt nok er toiletbygningen også blå

– Det er smart med 
husnumre på 

sommerhusene
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Møder med Handelsstandsfor-
eningen Henne Strand

I 2014 har bestyrelsen afholdt to 
møder med handelsstandsforenin-
gens bestyrelse. Formålet har været 
at skabe et gensidigt tillidsforhold, 
idet de to foreninger i virkeligheden 
har flere sammenfaldende interesser 
end konfliktområder. Meget tyder 
på, at denne indsats bærer frugt og 
fremover kan medføre fælles indsat-
ser, f.eks. omkring udviklingsplaner 
og lokalplan for centerområdet. 

Afsluttende bemærkninger
2014 har budt på en positiv udvik-
ling af forholdene til såvel byrådspo-
litikere og forvaltning som til han-
delsstandsforeningen. GHS er blevet 
inddraget i arbejdet med udviklings-
planen for området og har fået lov-
ning på en central placering, når der 
skal laves en ny lokalplan for cen-
terområdet. Ikke mindst her vil det 
være af betydning, at grundejerfor-
ening og det lokale erhvervsliv har 
tillid til hinanden. Et lokalt sam-
menhold vil stå stærkt i forbindelse 
med drøftelserne med kommunen.

På samme måde har det betydning, 
at kommunens 20 grundejerforenin-
ger med betydning for turismen 
står sammen og giver deres ønsker 
til kende ved det årlige fællesmøde 
med Varde kommunes politikere og 
embedsmænd. Dette møde forbere-
des hvert år i et internt møde i febru-
ar og er nu blevet en fast tradition 
– også en tradition for udveksling af 
gode idéer.

Ud over disse samarbejder delta-
ger GHS i brugerrådsmøder ledet 
af Naturstyrelsens afdeling i Oks-
bøl, der forestår naturplejen i vest-
kystens fredede områder, de årlige 
strand- og klittilsyn og Partner-
skabsmøder om Turisme. Møder om 
klimaplan. I disse møder er brugere 
og Varde kommune repræsenteret.
Ved den kommende generalforsam-
ling kan medlemmerne forvente 
både et uddybende powerpoint-show 
og formandsindlæg. Bestyrelsen 
håber igen på et stort fremmøde.
Referatet fra generalforsam-
lingen vil kunne læses på  
www.ghs-henne.dk, når det er 
godkendt af dirigenten.

Vedtaget ved bestyrelsesmødet 
den 15. januar 2015.
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ÅRSRAPPORT 1/1 TIl 31/12 2014

Uddrag af den uafhænige revisors erklæring 
Konklution

De samlede revisionskommentarer vil kunne læses på 
www.ghs-henne.dk
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Resultatopgørelse 1/1 til 31/12 2014
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Balance pr. 31. december 2014
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Kære Redaktør

Vi kender ikke hinanden personligt, men min familie har haft 

hus ved Henne Strand siden 1936. Jeg er kommet der, siden jeg 

blev født i 1950, så jeg ved godt, hvad Henne Strand er for en 

størrelse.

Historien er kort den, at min morfar byggede et gult murstens-

hus med stråtag i 1936 på den adresse, der i dag hedder Gylden-

risvej 3. Han var Ford-forhandler, og da en meget udbredt model 

dengang hed "Eifel", gav han huset det navn. I dag ejer jeg huset.

Jeg bor nu på Sjælland og forleden kom en af mine naboer og 

fortalte, at han havde været sammen med en anden person her i 

Nordsjælland, hvis familie for en del år siden have haft hus der-

ovre. Han havde 4 fotos fra midt i 30erne, som jeg efterfølgende 

har fået tilsendt.Jeg synes, de er en bredere kreds værdig. Derfor 

sender jeg dem til dig, idet du er redaktør af vores blad. Du er 

velkommen til at bruge dem, hvis du finder dem interessante nok.

Jeg kan se, de er taget fra toppen af udsigtshøjen, som Vævestuen 

ligger ved foden af. Man må sige, det ser noget mere øde ud end i 

dag.

Venlig hilsen

Niels Chr. Larsen

ET BREV OM DE GODE GAMLE DAGE
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Inden for de seneste uger er 
der sket en række ændringer 
i grundejerforeningens besty-
relse. Medlemsbladet håber at 
skabe et bedre overblik.

Formanden
Niels Jørgen Pedersen blev kastet 
hovedkulds ind i grundejerforenin-
gens bestyrelsesarbejde i efteråret 
2013 – i første omgang som sup-
pleant – og i april 2014 blev han 
valgt som formand for en toårig 
periode. Nu skulle han på ingen tid 
sætte sig ind i de mange og gen-
nem mange år fastlagte rutiner i 
bestyrelsen. 
Jørgen Pedersen, som han fore-
trækker at blive kaldt, er 63 år og 
har påtaget sig formandskabet på 
baggrund af mange års bestyrel-
seserfaring i folkeligt foreningsar-
bejde primært i Andst, hvor han 
bor, og i Vejen kommune. Han har 
været kasserer i det lokale vand-
værk gennem 30 år, i lokalrådet, 

fællesrådet for landdistrikter og 
senest i det kommunalt nedsatte 
landdistriktsudvalg, der er sam-
mensat af både kommunalpolitike-
re og repræsentanter for de mindre 
lokalsamfund i kommunen. Jørgen 
Pedersen har således årelang erfa-
ring i samarbejdet med de offent-
lige myndigheder. 
Hans faglige baggrund for dette 
engagement har været 25 år som-
markedsføringschef i en internatio-
nal concern, siden i Danske Bank 
(Danske Leasing) og fra 2009 i 
selvstændig virksomhed – NJP-
Consulting. Jørgen Pedersen har 
bevidst arbejdet på et medlemskab 
af bestyrelsen i grundejerforenin-
gen, bl.a. for at være med til at 
styrke samarbejdet med Varde 
kommune og Handelsstands-
foreningen Henne Strand. Også 
fællesskabet med de øvrige som-
merhusgrundejerforeninger vejer 
tungt. Ønsket er at bryde den isole-
ring i forholdet til kommune og det 
lokale erhvervsliv, de seneste års 
arbejde i bestyrelsen har oplevet. 
Med den nye sammensætning af 
Varde byråd har samarbejdsviljen 
allerede anvist gode takter. 
Den første større opgave er arbej-
det med den kommende udvik-
lingsplan og herefter lokalplanen 
for centerområdet. Her vil enig-
hed mellem GHS og HHS være en 
styrke for et for begge parter til-
fredsstillende resultat, ligesom en 
uformel omgangsform vil fremme 
kvaliteten.

NYE MEDLEMMER AF BESTYRELSEN
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Aase C. Thomsen er én af de nye 
i grundejerforeningens bestyrelse, 
ligesom hun er relativ ny i Henne 
Strand, hvor hun og hendes mand 
Hans Jørn har haft hus siden 2010. 
Aase blev efter generalforsamlin-
gen i 2014 valgt for ét år til næst-
formand, idet hun dog ønsker gen-
valg i år.
Aase er 62 år, født og opvokset i 
Sønderjylland, hvor hun uddanne-
de sig inden for toldvæsenet, hvor 
hun stadigt arbejder – i dag med 
udgangspunkt i Nr. Bjert, Kolding 
kommune. Som ansat i toldvæsenet 
har hun tidligere arbejdet i Sønder-
borg, Haderslev, Helsingør, Århus og 
nu – Middelfart. Arbejdsområdet er 
eksport – af hensyn til Danmarks 
Statestik -  og import fra 3.-lande.
Ved siden af sit arbejde er Aase 
involveret i politisk arbejde som 
kredsformand i kreds Nord i Kol-
ding kommune samt kasserer. Ved 
siden af det politiske arbejde er hun 
nyvalgt i det lokale menighedsråd, 
hvor hun er kasserer og engageret i 
såvel kirkekor som sociale arrange-
menter omkring kirken.

Aase er i forbindelse med arbejdet i 
bestyrelsen i Henne Strand særligt 
interesseret i naturbevaring og miljø.
Hans Jørn og Aase har to voksne 
sønner og 1 barnebarn.

Siden den 2. februar 2015 er for-
eningens suppleanter Henrik Lade-
foged og Hans Erik Nielsen ind-
trådt i bestyrelsen og har desuden 
meddelt deres kandidatur ved de 
kommende valg.

Hans Erik Nielsen er 65 år og dri-
ver et selvstændigt økologisk land-
brug – økologi uden fuldskæg. Han 
er dybt forankret i det lokale kultur-
liv i Frisvad tæt ved Mejls med fri-
skole og multihal og er i øvrigt aktiv 
folkedanser i Tinghøj og Varde, lige-
som han gennem årene har vareta-
get alle opgaver i Rotary. Hans Erik 
Nielsen er engageret i et familiehus 
i Henne Strand, hvor han er kom-
met siden 1965.

Henrik Ladefoged er 57 år og er 
medejer i ingeniørfirmaet Johansson 
og Kalstrup med ansvar for bygher-
rerådgivning og energirådgivning. 
Henrik Ladefoged sidder i bestyrel-
sen for Varde Kasernes Venner for 
at arbejde for sikringen af den store 
lokale arbejdsplads og ikke mindst 
de mange leverandører. Også han 
har varetaget alle opgaver i Rotary. 
Henrik Ladefoged er ivrig ravsamler 
og naturelsker. Udgangspunktet er 
huset i Henne Strand, som familien 
har haft i 9 år. Men også Toscana 
og London trækker i Henrik. Han er 
nemlig Musical-elsker.
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Bestyrelsen

Ved bestyrelsesmødet den 15. janu-
ar d.å. besluttede Knud Sørensen 
og Jens Husted at forlade besty-
relsen efter næsten en menneske-
alder på posterne. Årsagen skal 
findes i dybtgående uenighed i 
dels strukturelle ændringsfor-
slag, dels flertallets ønske om en 
ændret holdning til samarbejdet 
med grundejerforeningens naturli-
ge samarbejdspartnere, bl.a. Varde 
kommune, Handelsstandsforenin-
gen Henne Strand m.fl. Ved det 
ekstraordinære bestyrelsesmøde 
den 2. februar indvilligede de to 
suppleanter, Henrik Ladefoged og 
Hans Erik Nielsen, i at indtræde 
i bestyrelsen efter nøje at have 
orienteret sig om begge parters 
synspunkter.

Indtil generalforsamlingen sker der 
herefter nogle ændringer i opgave-
fordelingen i bestyrelsen: Forman-
den, N.Jørgen Pedersen, overtager 
kassererposten indtil generalfor-
samlingen, Aase C. Thomsen bli-
ver sekretær, Poul Holm Joensen 
og Hans Erik Nielsen overtager 
ansvaret for veje, stier, vand m.m. 
og Henrik Ladefoged overtager 
området for dispensationer, byg-
gerier m.v. Poul Holm Joensen er 
fortsat medlemsbladets redaktør 
og ansvarlig for hjemmesiden.
Fra bestyrelsen skal der lyde en 
stor tak til Jens Husted og Knud 
Sørensen for en betydelig indsats-
for grundejerforeningens udvikling 
og Henne Strand-områdets for-
bedrede kvalitet gennem årene – 
ikke mindst inden for foreningens 
hovedopgave – vejområdet.

SIDEN SIDST
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Udviklingsplanen

Siden årsskiftet har både besty-
relsesmedlemmer og menige med-
lemmer af foreningen sammen 
med erhvervslivsrepræsentanter 
og private interesserede deltaget i 
arbejdet med en udviklingsplan for 
Henne-området. Forarbejdet ledes 
af repræsentanter fra forskellige 
forvaltninger og forventes afsluttet 
i marts, men allerede på nuværen-
de tidspunkt myldrer det med både 
realistiske og urealistiske visioner, 
der er båret af et fælles ønske om at 
sikre vores fælles værdier på et højt 
kvalitetsniveau.

Ny miljøstation
Inden for de sidste uger har Varde 
Forsyning etableret et moderne 
affaldsanlæg på parkeringsplad-
sen i midtbyen. Én af de nye mulig-
heder er, at der kan deponeres 
husholdningsaffald (fra vore kort-
varige vinterophold), batterier 
m.m. Anlægget er betydeligt mere 
pynteligt end det tidligere. Det 
længe nærede ønske om en gre-
naffaldsordning ved Porsmosevej 
har endnu ikke fundet en endelig 
løsning.

Henne Mølleå
Stormene tager hårdt fat i Henne 
Mølleå. I år dog uden at beskadige 
broen. Men adgangen fra Gejlbjergvej 
til stranden kræver nu, at foreningen 
finder en løsning på en sikring både 
af adgangsvejen og en effektiv beskyt-
telse af – især – broens nordlige fun-
dament. Og sand gør det ikke.

Oprettelse af trådløst WIFI i 
centerbyen og parkeringsplads-
området.

I den kommende tid vil SE etablere 
WIFI i byen og ved parkeringsplad-
sen. I GHS tror vi, at dette er star-
ten på et mere omfattende anlæg.

Kommende arrangementer: 

Lørdag d 26.marts kl. 14: 
Ordinær generalforsamling i 
Blåbjerg Friskoles Hal.

Lørdag d 4. april kl. 13: 
Strandrensning fra parke-
ringspladsen.

Onsdag d 14. oktober kl. 19: 
Midtvejsmøde. Mødested 
offentliggøres i septemberbladet.
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Afsender:

Poul Holm Joensen

Vestergårds Allé 2

5881 Skårup
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Bestyrelsen har fået fælles mailadresse: 
post@ghs-henne.info

Formand, kasserer, adresseændringer: 
N.Jørgen Pedersen, Ryttervej 32, Andst, 6600 Vejen.
Tlf. 20 90 33 30, njp@r32.dk

Næstformand og sekretær: 
Aase C. Thomsen, Lavendelvej 88, 6000 Kolding. 
Tlf. 29 90 04 72, aasecthomsen@gmail.com

Byggesager, dispensationer: 
Henrik Ladefoged, Hyldesti 5, 6800 Varde, 
Tlf. 40 10 58 08, henrik_l@post12.tele.dk

Vej, sti og vandansvarlig: 
Hans Erik Nielsen, Mejlsvej 4, 6800 Varde. 
Tlf. 75 26 12 24, lisa-hans@bbsyd.dk

Vej, sti og vandansvarlig, redaktør: 
Poul Holm Joensen, Vestergårds Allé 2, 5881 Skårup, 
Tlf. 29 44 59 60, poulholmjoe@mail.tele.dk

Redaktør Poul Holm Joensen. Illustrationer: Jørn Bjerre,
Knud Sørensen, PHJ. 

Redaktionen afsluttet den 2. febuar 2015. Yderligere eksem-
plarer kan afhentes hos Købmand Hansen så længe, oplag 
haves, og kan læses på grundejerforeningens hjemmeside – 
www.ghs-henne.dk

GRUNDEJERFORENINGENS BESTYRELSE


