
Grundejerforeningen Henne Strand

HERVED INDKALDES TIL MIDTVEJSMØDE
på Restaurant Stausø, Klintingsvej 204

onsdag den 17. oktober kl. 19.

Mødet indledes med en præsentation af den nye Hennebog og de sjove og spæn-
dende historier, der ligger bag. Bogen er skrevet af museumsinspektør Mariann 
Ploug, museumsinspektør Lene B. Frandsen og biolog Palle Uhd Jepsen og udgi-
ves af Varde Museum i både en tysk og en dansk udgave. Bogen er en grundig 
gennemgang af  Henneområdets historie og natur og er en oplagt opslagsbog for 
alle grundejerne og deres gæster. I forbindelse med præsentationen overrækkes 
grundejerforeningens tilskud på kr. 100.000 til Varde Museum.

Efter kaffepausen præsenterer bestyrelsen nogle af de vigtigste arbejdsopgaver 
i sommeren: Broen over Henne Mølleå, forbedringerne på udsigtshøjen ved Klit-
vej, plakatering ved Henne Strand, et par underholdende klagesager over beslut-
ninger i Varde kommune, resultater af drøftelser med Aage V. Jensens Natur-
fond, Firmafunktionærerne, Varde kommune m.fl. vedr. adgangen til området 
på sydsiden af Henne Mølleå, hederensningen torsdag den 18. oktober og mange 
andre opgaver og forslag til beslutninger, som trænger til en drøftelse med med-
lemmerne. Som sagt er foreningen vært ved en kop kaffe/te og et par boller.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Kommende aktiviteter:
Hederensning torsdag den 18. oktober kl. 10.
Mødested: Hjørnet af Gejlbjergvej, Gederamsevej og Bellisvej.
Ordinær generalforsamling lørdag den 23. marts 2013 kl. 14 i Blåbjerg Friskoles hal.
Strandrensning lørdag den 30. marts 2013 kl. 13. Mødested: Parkerings-pladsen.
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Cykelstierne

Nu er videreførelsen af cykelstien 
fra Henne By til Kløvbakken færdi-
ganlagt. Efter planen skal den føres 
videre til stisystemet øst for den ny 
Filsø – bl.a. med økonomisk bistand 
fra GHS. Den ny cykelsti er blevet 
en stor succes, og meget tyder på, at 
en kommende sti langs Porsmose-
vej ligeledes vil blive flittigt brugt.                                                                  
Retableringen af Filsø og anlæg-
get af den ny bro over Henne 
Mølleå peger imidlertid på beho-
vet for en forbedring af både for-

eningens medlemmers og cykli-
sters vilkår på sydsiden af åen.                                                                                                              
I den forbindelse er GHS sammen 
med Varde kommune, Aage V. Jen-
sens Naturfond, der ejer området 
syd for åen og Danske Firmafunk-
tionærer, der ejer Hotel Henne Møl-
leå, gået ind i arbejdet med at finde 
praktiske løsninger. Dette arbejde 
vil naturligvis indgå i informati-
onsdelen på midtvejsmødet og even-
tuelt blive præsenteret som forslag 
på den ordinære generalforsamling.

Vejene og gangstierne.
Grundejerforeningens vigtigste 
opgave er at sikre et ordentligt og 
veltrimmet sti- og vejnet.

Efter mange års indsats er asfal-
teringsarbejderne endeligt afslut-
tede. Bestyrelsens erfaringer er 
dog, at vedligeholdelsen stadigt 
kræver stor opmærksomhed og 
nogen økonomi. I forbindelse med 
byggeaktiviteter understreges det 
dog, at bygherre kan drages til 
erstatningsansvar for ødelæggelser 
af både grus- og asfaltveje.

Som tidligere vil GHS også i det 
kommende halvår klippe rabatterne 
med maskinel buskrydder. Det har 
tidligere kostet nogle fælles instal-
lationer, hvorfor det understreges, 
at det er grundejerens ansvar at 
afmærke eller friklippe telefon-, 

antenne-, elskabe o. lign. I mod-
sat fald risikerer man, at de bli-
ver ødelagt med påfølgende erstat-
ningsansvar.

Parkeringssituationen
Trods en årelang indsats fra 
grundejerforeningens side og efter 
utallige skrivelser og møder med 
forvaltningen i Årre er stort set 
ingenting sket. Senest har kommu-
nen nedlagt parkeringsfonden og 
agter at tilbagebetale de indbetalte 
beløb, der retteligen burde anven-
des som bidrag til anlægget af de 
foreskrevne parkeringspladser ved 
erhvervsbyggerier. At Varde kom-
mune på denne måde overskrider 
egne reglementer er utilstedeligt 
og viser en total mangel på forstå-
else for hvilken service, strandens 
mange gæster forventer.
Grundejerforeningens bestyrelse 
agter ikke at affinde sig med kom-
munens opgivende holdning.

Udsigtshøjen på Klitvej
Den gamle tyskerbunker har i 
mange år ligget hen som en uple-
jet attraktion midt i strandbyen. 
Det er bestyrelsen indstillet på at 
gøre noget ved. Først og fremmest 
skal selve overfladens metalrester 
fjernes eller gøres ufarlige for bl.a. 
børn, men også adgangsvejene både 
på nord- og sydsiden skal restaure-
res. Også møbleringens placering 
skal genovervejes.

SIDEN SIDST

Blocksbjerg kaldte på en dejlig sommeraften.

På midtvejsmødet vil museums-
inspektør ved Varde Museum, 
Mariann Ploug, præsentere den 
ny Hennebog - frisk fra trykkeriet 
- og fortælle om bogens tilblivelse 
og de mange lokale interviews.
Mariann Ploug har været tovhol-

der på projektet, der også tæller 
museumsinspektør Lene B. Frand-
sen og biologen Palle Uhd Jepsen.
Bogen vil blive tilbudt i en dansk- 
og en tysksproget udgave og vil 
kunne købes i Super Best og Køb-
mand Hansens Feriehusudlejning 
samt i alle museer i Varde kommu-
ne. Grundejerforeningen har done-
ret 100.000 kr. til projektet. De vil 
blive overrakt på Midtvejsmødet. 
Herudover har Købmand Hansen 
aftaget mere end 600 eksempla-
rer. Redaktionen har hørt et rygte 
om, at de skal bruges som julega-
ver. Uden denne gestus var bogen 
aldrig blevet en realitet.

Så vidt vides, er Varde Museum 
stadigt interesseret i sponsorer, 
men det skal gå hurtigt nu.

Hennebogen

Den ny Hennebog.
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Madsbjerg
En gruppe af foreningens medlem-
mer har i dette år arbejdet for 
en restaurering af Madsbjerg syd 
for Tuttesbjerg. Gruppen har i 
den forbindelse ansøgt om midler 
fra grundejerforeningen, der dog 
på grund af uafklarede spørgsmål 
vedr. driften og forholdet til de pri-
vate grundejere indtil videre ikke 
har imødekommet gruppens ønsker.

Den danske Sommerhusregel
På det seneste er der fra flere sider 
i landet stillet forslag om en ophæ-
velse af den danske sommerhusre-
gel, som dels som det eneste sted i 
Europa ikke tillader personer uden 
dansk indfødsret at købe sommer-
huse, dels af mange opfattes som 
hyklerisk. Bestyrelsen har trods 
opfordringer ikke mandat til at for-
holde sig til dette spørgsmål, og det 
synes som om, at spørgsmålet hel-
ler ikke bakkes op i Varde byråd.

Byggesager m.m.
Bestyrelsen har efter at have drøf-
tet sagen med en jurist og på grund 
af et forventeligt omkostningsni-
veau, der vil være umuligt at styre, 
vedtaget at opgive at prøve Varde 
kommunes godkendelse af tårnet 
på Fasanvej 20 i retten.
Bestyrelsen har derimod indklaget 
kommunens byggetilladelse vedr. 
Gyldenrisvej 11 for Statsforvaltnin-
gen og klaget til Natur- og Miljø-
klagenævnet  over kommunens til-
ladelse til opsætning af et skilt på 
en sandvold på Gejlbjergvej, hvor 
udlejningsbureauet meddeler, at 
den på matriklen beliggende ejen-
dom udlejes af dem. Et par bureau-
er har fulgt idéen op, men synes 
efterfølgende at have opgivet frem-
gangsmåden. Bl.a. fordi de havde 
glemt at spørge ejer. GHS har opfor-
dret udlejningsbureauerne til at 
indgå en fællesaftale om ikke at 
markedsføre udlejning ved at pla-
stre det landskab til, der netop er 
Hennes vigtigste attraktion.

Den ny bro
Siden forsommeren er der foretaget 
forskellige undersøgelser af bl.a. 
jordbundsforholdene og de eksiste-
rende bropillers bæreevne samt 
landinspektøropmåling mv. På 
grundlag af disse målinger udar-
bejder ingeniørfirmaet Johansson 
& Kalstrup A/S  et licitationsmate-
riale, der inden for overskuelig tid 
skal udsendes til en indbudt  kreds 
af større entreprenører. Bestyrel-
sen håber, at arbejdet på broen kan 
påbegyndes i de allerførste forårs-
måneder i 2013 med en indvielse 
i pinsen. Det bør nævnes, at GHS 
i skrivende stund har modtaget 
tilsagn om et LAG-tilskud på kr. 
100.000. Bestyrelsen håber dog, 

at andre tilskudsydere kommer på 
banen. På midtvejsmødet vil de 
hidtidige aktiviteter – og gerne det 
endelige licitationsmateriale – blive 
præsenteret og gennemdrøftet.

Tuttesbjerg
Der er efterhånden store udgifter 
forbundet med vedligeholdelsen af 
trappen op til toppen af Tuttes-
bjerg. På sigt er det et spørgsmål 
om hvorvidt, den skal opretholdes. 
I det kommende vinterhalvår vil 
bestyrelsen derfor iværksætte en 
alternativ adgangsvej ved øst-siden 
i en konstruktion og med et materi-
alevalg, der bedre tåler publikums-
belastningen og det hårde vejrlig.

Henne Mølleå viser tænder.

Højden på Madsbjerg afsættes med fare for 
liv og lemmer. Det er sådan vi ser medlem-

mernes entusiasme.
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hvilke bestemmelser, der gælder for 
ejendommen, og søge de relevan-
te tilladelser hos kommunen eller 
andre myndigheder. Da det er et 
forholdsvist nyt område, vil nogle 
sager have principiel karakter, og 
der må påregnes en længere sags-
behandlingstid. Men sommerhus-
ejere, der har yderligere spørgsmål 
til forvaltningens administrations-
praksis, er altid velkomne til at kon-
takte, f.eks. teamleder Ane Volf’.

Renovation
GHS er blevet konfronteret med et 
rygte om, at miljøstationen på Por-
sevej skal nedlægges og erstattes af 
et anlæg i Henne By.
Forsyningen har ganske rigtigt 
gjort sig sådanne overvejelser, men 
både GHS og Grundejerforeningen 
Henne By har opfordret til en beva-

relse. Dette kræver en dispensation 
for naturbeskyttelsesreglerne ved 
den hidtidige beliggenhed, og For-
syningen har indvilliget i at gøre en 
ekstra indsats for en bevarelse.

Hederensning.
Tiden er nu inde til at gentage en 
indsats mod selvsåede fyrretræer 
og andre indvandrede plantearter 
på de hedearealer, der omgiver os, 
og som helst  ikke skal springe i 
skov. Torsdag den 18. oktober 
kl. 10 opfordres medlemmerne der-
for til at gribe ørnenæb og plante-
sakse og mødes med bestyrelsen på 
hjørnet af Gejlbjergvej og Gede-
ramsevej/ Bellisvej. Efter endt 
indsats byder grundejerforeningen 
på en øl eller vand og trækker lod 
om et par særlige præmier.

phj

Foreløbigt har kun Købmand Han-
sens Feriehusudlejning og Admiral 
Strand reageret positivt. Men Sol 
og Strand og Schultz Feriehuse har 
endnu ikke reageret på vores hen-
vendelse og fjernet skil tene. GHS 
må så håbe på, at medlemmerne 
reagerer.

Kommunale påbud
14 sommerhuse på Æren prisvej, 
Storkenæbsvej, Bellisvej, Følfodsvej 
m.fl. har for længe siden modtaget 
et kommunalt påbud om at bringe 
husenes farveholdning i overens-
stemmelse med områdets deklara-
tioner inden den 1. septem ber 2012. 
Ved fristens udløb havde 9 af dem 
efterkommet kommunens påbud og 
opfyldt alle krav til deklarationen. 
De resterende er ikke færdige og 
et par af dem har ikke påbegyndt 
det endnu. De vil nu blive politi 
anmeldt af Varde Kommune.

Solceller
På given foranledning har Varde 
kommune oplyst, ’at kommunen 

ikke har generelle bestemmelser 
vedr. genskin/refleksionsgrad for 
solcelleanlæg. Konkrete ansøgnin-
ger om opsætning af solcelleanlæg 
på tag eller terræn behandles efter 
bygningsreglementet og relevante 
lokalplaner/deklarationer samt 
Energistyrelsens vejledende udta-
lelser. Energi-styrelsen har i juli og 
august udsendt nye/àjourførte vej-
ledninger, der forklarer de juridiske 
aspekter ved sagsbehandlingen.

Disse kan ses på:
http://www.bygningsreglementet.
dk/vejledninger/0/40.

Forvaltningen er ved at gennemgå 
de nye vejledninger for at se, om de 
giver anledning til ændret praksis. 
En stor del af anlæggene kræver 
ikke byggetilladelse, og en stor del 
af lokalplanerne/deklarationerne 
indeholder ikke bestemmelser vedr. 
solcelleanlæg, som derfor i mange 
tilfælde vil kunne opsættes uden 
forudgående byggesagsbehandling. 
Det er ejerens pligt at undersøge 

FOREDRAGS- OG SAMTALEAFTEN I SOLFANG
MANDAG DEN 15. OKTOBER KL. 19.

Henne strand får besøg af den kontroversielle landmand, journalist og 
forfatter Kjeld Hansen, kendt for sine kæmpeværker Det tabte Land 
og Folk og Fortællinger Fra Det Tabte Land – begge om landvindinger 
gennem tiderne, historierne bag og ændringerne af den danske natur. 
Senest har han udgivet Bondefangerier med gamle og nye indlæg i 
debatten om forholdet mellem landbruget og den danske natur.
Der er lagt op til en spændende  og hyggelig aften og sikkert en heftig 
diskussion med lys på bordene og et lettere traktement. Pris kr. 35,-
Pladsbestilling i vandrerhjemmet Solfang, telefon 75255075.
Arrangør: Bestyrelsen i Solfang.

Hederensningsarealer ved Hjelmevej.
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Indtil Udstykning og Bortsalg 
skete, hørte der under Gaarden 
meget store Landstrækninger 
baade ind ad i Landet og ud til 
Havet. Strandretten var især god. 
For Vorherre hørte dog af og til 
Kystboernes fromme Bøn:
Worherre bevaar naadig æ Skiiff 
ud o æ Haw fræ Stranding o Forlis. 
Men ska de strannd, saa læ dem i 
Misgundelighid strannd i vor Len!
Jo, efter Stormvejr var det godt at 
malke ’æ blo Kuw!’

Fra gammel Tid havde Kystbo-
erne ikke det bedste Lov paa sig 
af de Søfarende. Og det var ikke 
blot ’Djævlehornet’ og Revlerne, 
Sømændene frygtede.

Da Strandretten gik til Staten, 
blev de vældige Klitarealer – der 
nævnes omkring 10.000 Tdr. Land 
– der hørte til Hennegaard, noget 
nær værdiløse. De var saa vidt-
strakte og vildsomme, saa baade 
Folk og Fæ kunde forvilde sig her.
Alle disse Tusinder af Tdr. Land 
Klitsand var egentlig ringere end 
værdiløst, for de medførte Forplig-
telse til Dæmpning af Sandflugten. 
Og selv om Hennegaards Ejere var 
nok saa lovlydige overfor det, For-
ordningen bød, saa var det dog helt 

uoverkommeligt at dæmpe eller 
standse det vilde Klitsand paa de 
vældige Strækninger, der hørte 
Gaarden til. Helt fra Henne Møl-
leaaens Udløb i Syd til Hovstrup 
Skel i Nord. Langs Stranden en 
Strækning paa over 5 Km.

Baade Nord og Syd for fik de forskel-
lige Bolav efterhaanden Bugt med 
Sandflugten og Klitterne nogen-
lunde i Ro under Hjelm og Mare-
halm. Men Hennegaard magtede 
ikke sine. Derfor er i Dag Klitterne 
her ved Henne Strand de største 
og vildeste langs hele Kysten. Her 
er endnu store aabne Sandmiler og 
rygende Vandreklitter, som endnu 
ingen har magtet at tæmme.

Og derfor er Henne Strand i Dag 
den vildeste, mest pragtfulde og 
storslaaede Strandnatur, vi ejer. 
Citat fra Danmarksantologien ’Dan-
mark mellem Hav og Bælt’ udgivet 
i 1946 af forlaget Arnkrone-Odense. 
Afsnittet om Henne Strand er skre-
vet af forfatteren, journalisten, mod-
standsmanden og højskolelæreren 
Salomon J. Frifeldt (1889 i Ølgod 
-1973).

Varde kommune  har i dag glæde af 
det, man kunne kalde ’æ grønn kuw’.

HENNEGAARDS JORDER

Hennegåårds jorder.
8

Hederensningsareal mellem Gejlbjergvej og Mølleåen. Krydset viser mødested.

Strandrensning.
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En henneprofil
Mød Poul Erik Rasmussen,
Blåbjerg Huse i Stausø.

Der er ikke mange, der har præget 
udviklingen ved Henne Strand så 
meget som tømrermester og ejer 
af Blåbjerg Huse, Poul Erik Ras-
mussen. Overalt ser man firmaets 
huse, uden at bebyggelsen virker 
konform. For ud over det umis-
kendelige kvalitetsbyggeri vidner 
bebyggelserne om en dyb indsigt i 
og en stor respekt for det landskab, 
Poul Erik Rasmussen har været 
med til at omforme.

Poul Erik Rasmussen er en hånd-
værker af den gamle skole. Kvali-
teten måles i de mindste detaljer  
med en omhyggelig finish og en 
aldrig svigtende rådgivning over 
for bygherren. En aftale med Poul 
Erik Rasmussen er en aftale: Når et 

hus er lovet færdigt på en bestemt 
dato, er huset indflytningsklart på 
datoen. Det skyldes selvfølgeligt 
ikke kun Poul Erik Rasmussen, 
men grunden er, at hans firma gen-
nem årene har sammensat en stab 
af loyale og professionelle folk, der 
for nogles vedkommende har været 
i firmaet i 25 og 40 år og i et sam-
spil har udviklet de samme ambiti-
oner som han, men også at han har 
skabt et team af underleverandører 
– smed, murer, elektriker, tagdæk-
ker m.fl. som alle lever op til Poul 
Erik Rasmussens kvalitetskrav og 
til den ånd, som hersker i firmaet: 
Indbyrdes tillid og uddelegering.

At Poul Erik Rasmussen i vidt 
omfang selv har sørget for fødekæ-
den til virksomheden ved altid at 
uddanne lærlinge vidner om både 
social ansvarlighed og fremsynet-
hed. Og en oplæring efter firmaets 
slogan: ’En opgave skal afleveres, 
som vi selv ville ønske at modtage 
den, hvis vi var købere’, er ikke en 
dårlig ballast.

Og Poul Erik Rasmussen har selv 
en gedigen baggrund. Farfar Ras-
mus Christian Rasmussen, født i 
1895, grundlagde firmaet i 1922. 
Enkelte af grundejerforeningens 
medlemmer kan sikkert huske 
faderen Gunnar Rasmussen, der 
videreførte det frem til 1982, hvor 

Poul Erik Rasmussen tog over. I år 
for 30 år siden. 
På væggen i kontoret hænger tre 
svendebreve. Rasmus´ fra 1918, 
Gunnars fra 1943 og Poul Eriks 
fra 1965. Alle dateret den 6. april. 
Et sjovt sammenfald.

Vi spørger naturligvis, om der kom-
mer et fjerde familie-svendebrev  
på væggen. Men nej. Sønnen Ole 
har som bankuddannet og med 
en baggrund som statsautoriseret 
ejendomsmægler og valuar valgt 
at gå bankvejen i Nr. Nebel Spa-
rekasse. Hvad så ? Svaret blæser i 
vestenvinden.

Poul Erik Rasmussen har en fortid 
i Haderslev som både tømrersvend 
og delingsfører i civilforsvarskorp-
set, men det er i Vestjylland, han 
har præget udviklingen. Fra Rømø 
og Fanø i syd, over Blåvand, Vejers, 
Henne til Søndervig i nord har han 
stået for i hundredvis af nybygnin-
ger, tilbygninger og reparationer, og 
fremtiden tegner godt for firmaet.

Både Jørn Bjerre og jeg har erfarin-
ger med firmaet. Og det bedste er, 
at vi også har erfaring for, at Poul 
Erik Rasmussen følger sit arbejde 
op og konstant er opmærksom på 
eventuelt opståede småproblemer. 

Det giver en god fornemmelse af 
sikkerhed. Han hæger om sine 
huse som om, de er hans børneflok.
Poul Erik Rasmussen er en pryd 
for sin stand. Drenget og spænd-
stig er han trods sine 65 år, han 
er et varmt menneske og har let 
til smil og latter, og så er han altid 
den samme over  for alle og begår 
sig i alle miljøer. Ingen hvad-kan-
jeg-nu-få-ud-af-den-kunde-attitude. 
Han siger selv, at hans liv har 
været en fantastisk rejse og skylder 
i den grad ansvaret på sin kone, 
Eva, der altid har været forstående 
og fundet sig i hans arbejdsdage, 
der ofte strakte sig over de fleste af 
døgnets timer.

Det er vi mange, der har lukreret 
på. Og selvfølgelig har Varde kom-
mune også draget nytte af hans 
aktivitet. Derfor kan han heller 
ikke helt forstå, hvorfor kommu-
nen en gang imellem kan være så 
’besværlig’. Det er han desvær-
re ikke ene om, men andre ville 
muligvis bruge andre udtryk.

Da vi siger farvel, er det i forvis-
ningen om, at Poul Erik Rasmus-
sen har mange gode år i sig. Og 
mange dejlige huse foran sig.

Jørn Bjerre og phj
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GRUNDEJERFORENINGENS BESTYRELSE

Formand:
Jens Bach Mortensen, Bøgevej 28, 6862 Tistrup.
Mobil: 2096 2800. jbm@jeld-wen.biz

Kasserer, vej- og stiansvarlig, adresseændringer:
Knud Sørensen, Spurvevej 15, 6851 Janderup.
Tlf. 7525 8642 eller 4036 9008. kbs1@bbsyd.dk

Sekretær:
Jens Husted, Kastanielunden 69, 6705 Esbjerg Ø.
Tlf. 7514 2642. jhusted@esenet.dk

Redaktør, dispensationer:
Poul Holm Joensen, Bellevuevej 8, 5700 Svendborg.
Tlf. 6222 4947 eller 2944 5960. poulholmjoe@mail.tele.dk

Bjarne B. Jensen,  Møllegårdsvej 29, 6862 Tistrup.
Tlf. 75299455- /-76377914. bbj@chrconcrete.dk

Suppleanter:
N. Jørgen Pedersen, Ryttervej 32, Andst, 6600 Vejen.
Tlf. 20903330
Aase C. Thomsen, Lavendelvej 88, 6000 Kolding.
Tlf. 29900472
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