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Formandens beretning for 2005
I årets løb har bestyrelsen afholdt
7 bestyrelsesmøder, samt et konstitueringsmøde.
Vi har desuden afholdt møder med
Blåbjerg Kommune, ESØ, samt
alle de andre grundejerforeninger i
Blåbjerg kommune, Oksbøl Skovdistrikt, Skov & Naturstyrelsen, Ingeniørfirmaet Johansson & Kalstrup
og det lokale politi i Nr. Nebel.
Efter sidste års generalforsamling,
hvor 2 bestyrelsesmedlemmer,
inklusiv formanden Peder Bundgård
og 1 suppleant var på valg, konstituerede bestyrelsen sig således:
Jens Husted, formand (aftalt gældende for ½ år)
Evald Klausen, næstformand og
sekretær, senere formand v/Midvejsmødet 19.10.05
Knud Sørensen, kasserer, efter
19.10.05 også næstformand
Hans Kirchner, vejansvarlig
Poul Holm Joensen, ansvarlig
for stier og redaktion af medlemsbladet
Jens Dicksen Jensen, blev genvalgt som 1. suppleant.
Eigil Jeppesen, blev nyvalgt som
2. suppleant.
Ny restaurant og servicebygning
på Stranden
Dette har i flere år været undervejs,
og man troede at byggeriet kom i
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gang i 2005. Nu har kommunen
tilkendegivet, at byggetilladelsen
er givet, og byggeriet kan igangsættes. Der skal fjernes en del af klitten, dels for at skabe udsigt og dels
for at lette adgangen til stranden.
Der bliver også etableret en rullebane for handicappede, så de kan
komme ned til strandkanten.
Jeg tror alle glæder sig til, at dette
projekt endelig bliver realiseret.
Vandrehjemmet Solfang
Det gamle vandrerhjem, som mange
ønsker bevaret, blev pr. 01.02.05
overtaget af en ”selvejende institution”. Inge og Ole Møller Nielsen
fungerer som forpagtere med stor
energi!
Grundejerforeningen har hidtil
været repræsenteret i Solfangs
bestyrelse af John Abrahamsen,
der netop har trukket sig tilbage og
er blevet erstattet af PHJ.
Henne Strand By
Her sker der stadig store forandringer. Købmand Hansen bygger
ny trelænget ejendom lige over for
det nye aktivitets- og servicecenter
med butikker i stueplan samt 7 lejligheder ovenover.
Det bliver en markant bygning,
når man kører ind i byen. Samtidig
bliver der asfalteret og lagt belægningssten omkring bygningen, således at der også skabes nogle pæne
”rammer” og parkeringspladser.

Alladin-grillen ved siden af parkeringspladsen er revet ned, og der
bygges en ny butiksejendom med
beboelse ovenpå.
Sportsbutikken på Torvet er afløst
af en tøjbutik, det samme er sket
på hjørnet af Strandvejen og Hjelmevej, samtidigt med at bygningen
her er blevet pudset op.
Alt i alt en del tiltag, der pynter på
Henne Strand By.
Initiativprisen 2004
Fredag den 10. juni 2005 blev initiativprisen, med tilhørende check
på 5.000 kr. overrakt til Købmand
Hansen for hans engagement og
forståelse for kvalitet ved Henne
strand i forbindelse med byggeriet
af det nye feriehusudlejnings- og
aktivitetscenter.
Det nye center pynter i bybilledet,
når man kommer til byen, og byggeriet, der er tegnet af arkitekt Bo
Christensen, Skjern, har samtidig
en dristig og fantasifuld arkitektur.

Vejene
Som bekendt er Grundejerforeningens primære opgave i henhold
til vedtægterne vedligeholdelsen af
vejene, og dette emne er til stadighed det største på bestyrelsesmøderne.
I forbindelse med Torveprojektet
og Strandgårdens nybyggeri blev
en del af Gyvelvej asfalteret og
afleveret den 26.05.05. Den sidste
- østligste - del af Gyvelvej asfalteres i forbindelse med den nye
forretningsbygning, som opføres af
købmand Hansen. Hele Gyvelvej
får senere en overfladebelægning.
Vi har i samarbejde med Blåbjerg
Kommune, iværksat udarbejdelsen af en 10-årig udviklingsplan
for vejene og stierne ved Henne
Strand. Ingeniørfirmaet Johansson & Kalstrup A/S er rådgiver på
opgaven. Der arbejdes bl.a. med en
klassificering af vejene, som opdeles i A, B og C veje efter hvor stor
belastning, de kan tåle, så vi på
visse veje undgår den meget tunge

Skov & Naturstyrelsen er i fuld gang med at befæste stierne i klitområdet. Efter et
hårdhændet forarbejde bliver det forhåbentlig godt.
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trafik, som ødelægger dem. Der vil i
forbindelse med planen blive udarbejdet flerårige budgetter, således
at man har et godt arbejdsredskab
at komme videre med. Hensigten er
at få vejene bragt op til standard,
således at vi eventuelt kan få den
nye storkommune til at overtage
vedligeholdelsen.
GHS Hjemmeside
Vi har I bestyrelsen indgående
drøftet det hensigtsmæssige i at
oprette en hjemmeside for grundejerforeningen.
Efter disse drøftelser, er vi blevet
enige om, at vi i disse moderne
tider bør have en hjemmeside. Der
arbejdes nu for at kunne fremvise
en prøve på den ved generalforsamlingen.
Sidste nyt fra kommunen
På et borgermøde i Nørre Nebel
vedr. den nye storkommune, gav
kommunen udtryk for, at man nu
med henblik på fremtiden endelig
ville lave en skilte/facade-politik
for kommunens byer, specielt med
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henblik på nye skilte, således at
man kunne få mere ensartede skilte i byerne og rydde op i facaderne.
Det vil GHS bakke op om, da det
netop relaterer til ”Kvalitet ved
Henne Strand”.
Parkering langs Klitvej
Kommunens anlæg af en række
parkeringspladser langs med Klitvej er tidligere lovet udført, så de
var klar til sæsonen. Kommunen
har nu oplyst, at det desværre ikke
bliver i år, det kan udføres, idet
papirarbejdet er for omfattende til,
at man kan nå det.
Overtrædelse af servitutterne
Der er en del sager omkring overtrædelse af servitutterne. Kommunen har nu overgivet en del af
dem til politiet, og det kan i nær
fremtid forventes, at der sker noget
i sagen.
Strandrensning
Den årlige strandrensning vil traditionelt finde sted påskelørdag
den 15.04.06 kl. 13.30. Vi mødes

på den store parkeringsplads ved
stranden og vil gerne opfordre alle
til at møde frem og give en hjælpende hånd, så vi kan få renset vores
dejlige strand, som bærer præg af
kraftige storme.
Vi har normalt en hyggelig eftermiddag. Efter arbejdet er foreningen vært ved en omgang røde pølser og en pilsner eller en sodavand
efter ønske.
Tyveri fra sommerhuse
Tyveri fra sommerhuse og sommerhusgæster er et stigende problem.
Vi har deltaget i et møde med den
lokale landbetjent for vort område
Jacob Madsen, som ønskede vores
hjælp til at være opmærksomme
og til at informere politiet, hvis
man ser noget mistænkeligt. Jacob
Madsen vil komme til vor generalforsamling og fortælle, hvorledes
politiet griber denne opgave an, og

fortælle, hvad vi selv som husejere
kan gøre for at minimere tyverierne.
TAK
Bestyrelsen vil gerne her benytte
lejligheden til at takke vore medlemmer for deres medleven i vort
arbejde og for et godt samarbejde.
Vi vil altid arbejde for, at bestemmelserne i vedtægterne følges, således at Henne Strand beskyttes mod
misbrug og nedslidning.
Vi har pr. tradition et godt samarbejde med Blåbjerg Kommune, Ribe
Amt samt Skov & Naturstyrelsen,
hvilket vi gerne vil sige tak for.
Specielt har Teknik/Miljøafdelingen hos kommunen, været til stor
hjælp.
Evald Klausen
Formand

Er der medlemmer, der har noget
på hjerte, står medlemsbladets
spalter til rådighed for fotos,
artikler m.v.
Indlæg skal mailes til redaktøren senest ugerne 21 og 38.
phj
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Årsrapport for 1/1 - 31/12 2005
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2005 for
Grund-ejerforeningen Henne Strand.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten
giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og
passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Henne, den 20. januar 2006
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Revisionspåtegning
Vi har revideret årsrapporten for Grundejerforeningen Henne Strand for
regnskabsåret 1/1 - 31/12 2005.
Foreningens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på
grundlag af vor revision at afgive en konklusion på årsrapporten.
Den udførte revision
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen
med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er retvisende i alle væsentlige henseender.
Ved en revision udføres på testbasis undersøgelse af beviser, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis
og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af
den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.
Ingen forbehold
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31/12 2005 samt
af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2005
i overensstemmelse med lovgivningen og almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.
Varde, den 20. januar 2006
PARTNER REVISION VEST / REGISTREREDE REVISORER

Bertil Holm
registreret revisor
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Tiltagende stigning i indbrud
i sommerhuse
I forbindelse med den årlige generalforsamling er det lykkedes
grundejerforeningen at få landpolitiassistent Jakob B. Madsen til at
orientere medlemmerne om politiets handleplan for at nedbringe det
kraftigt stigende antal af indbrud i
sommerhuse.
Der skelnes mellem flere typer:
REGULÆRE INDBRUD, der hovedsageligt foregår uden for sæsonen
og omfatter alt fra tømning af hele
huset til enkelte TV eller parabolbokse. Tømning af huse foregår
for det meste i helt nye eller nyere
huse og er ofte nøje planlagt af gerningsmanden, der enten har holdt
øje med byggeriet eller i ro og mag
derhjemme har studeret husene via
internettet.
De foretrukne koster er arkitekttegnede stole, borde og lamper: F.eks.
Arne Jacobsen, Piet Hein, Børge
Mogensen eller PH - samt dyrere
TV-anlæg - f.eks. B&O.
SPORADISKE INDBRUD retter sig mod huse, hvor der umiddelbart fjernes hurtigt omsættelige koster, f.eks. nyere TV-anlæg,
musik-, parabolanlæg m.v. Disse
indbrud synes ikke at være særligt planlagte, men indgår ofte som
serietyverier, hvor flere huse på
vejen/i området bliver ramt inden
for samme tidsrum. Tyverierne er
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ofte narkorelaterede, men det bør
dog nævnes, at bl.a. udlændinge i
ældre og gamle kassevogne tegner
sig for en del indbrud.
TURISTINDBRUD
Disse indbrud dukkede op i sommeren 2004, og siden er der nærmest
sket en eksplosion i denne form for
tyverier. Gerningsmanden holder
husene under observation og slår
til, når turisterne forlader husene.
Herefter fjernes alle værdier, der er
lette at transportere, f.eks. kontanter, smykker, kameraer og bærbare
computere.
Disse indbrud sker oftest i områder, hvor der er høj/tæt bevoksning og sjældent i åbne områder
- og normalt om formiddagen eller
eftermiddagen.
Sådanne indbrud går ofte ud over
turisterne i området, der pludseligt
mister deres penge og må afbryde
ferien.
Allerede nu cirkulerer hjemmesider
i Tyskland, hvor der advares om
tyverier under ophold i Danmark.
Det er ikke nogen god reklame for
et ferieområde.
JAKOB B. MADSEN har gode råd
om, hvad vi som ejere og udlejere
kan gøre, og hvorledes vi i samarbejde med hinanden og politiet kan
reducere dette uvæsen. Det sker
den 13. april.

Europamester i klitheder
Danmark kan rose sig af at have
de bedst bevarede klitheder. I et
bælte fra Skagen til Blåvands Huk
er kæmpe sandslotte blæst ind fra
havet. Yderst mod havet den hvide
klit med sparsom bevoksning af
marehalm og hjelme, længere inde
den grå klit og grønsværsklitten
med tættere bevoksning, og gradvist når man ind til tørre sandmarker, som er dækket af især lyng,
mosser og laver – klitheden. Her er
vejr og saltvand ikke så voldsomt,
og her er udviklet et plantedække, der kan klare sig i den tørre,
næringsfattige jord.
Klitheden har fået lov til at udvikle
sig frit under de givne fysiske og
klimatiske forhold, og her oplever
vi den vilde dynamiske natur uden
menneskelig indblanding.
Kun en brøkdel af Nord- og Vesteuropas klitheder er bevarede. Den
jyske klithede er den bedst bevarede og har derfor stor international,
forskningsmæssig betydning.
Karakteristisk for klitheden er
de mange tilpassede og følsomme
planter som f.eks. Laver, mosser og

Dværgbuske som lyng og revling.
I lavningernes småmoser og kær
ses tørvemosser, mosebølle, soldug,
tranebær og klokkelyng. Hertil
kommer en sjælden og specialiseret
insektfauna samt sjældne og truede ynglefugle som trane, tinksmed
og hjejle.
Klitheden opstod i 1500–1700-tallet på grund af sandflugt forårsaget
af overudnyttelse af bevoksningen
i de yderste klitrækker, og den
fremstår i dag som særdeles følsom. Slitage fra os ”brugere” er et
stort problem, men også tilførsel af
luftbårne næringsstoffer f.eks. fra
landbruget, der kan medvirke til
tilgroning af nåletræer.
I Henne Strand er vi så heldige at
have adgang i gå-afstand til to forskellige klithedeformer:
Lyngbo Hede nord for strandbyen
og løvklitterne i Kærgård Plantage
syd for Henne Mølleå. Her finder
vi en klithede, der er bevokset med
egekrat – et levn fra krat og skove,
der for århundreder siden dækkede
store dele af området.
Kilde: WWFs hjemmeside
- www.wwf.dk
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Johannes Larsen og Filsø
Den kendteste skildrer af egnen
omkring Henne er den fynske billedkunstner, Johannes Larsen
(1867 – 1961). I en periode på 30
år fra 1913 skulle Filsø blive hans
næsten årligt tilbagevendende
inspirationskilde fra marts til hen
i maj.
Det var søen selv, dens fugleliv, de
omgivende klitarealer
Mod vest - Porsmose Bjerge – som
baggrund, de store engarealer med
brushønsene, og lynghedens natur,
der udgjorde den faste motivverden
– de store vidder under vejret.
Søen var et eldorado, hvor tusindvis af trækfugle, specielt svaner
og gæs samlede sig på efterårs- og
forårstræk.
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Det gode ved søen var, at man
med varsomhed kunne nærme sig
fuglene fra én af bredderne. Det
fordrede udholdenhed, timelange
traveture og hundrede af meters
fremrykning på maven.
Uden staffeli sad eller lå JL i timevis foran sine motiver – tegnede,
malede eller iagttog – om en flok
hjejler – ”I går bestilte jeg ikke
andet end ligge og se på dem og lave
en hel del tegninger. De er pragtfulde nu, næsten helt affældede”.
Det er skitser og detailstudier fra
sådanne arbejdsdage, der indgår i
hans stort anlagte billedværker.
Måske er der en sammenhæng
mellem JLs arbejdsstilling og den
karakteristisk lave horisontlinie.

Johannes Larsen boede alle årene i
Henne Kirkeby Kro og blev hurtigt
en del af det sociale liv dér. Han
blev således hurtigt optaget i kredsen af lokale jægere, men deltog
også i andre fornøjelser:”I aften
skal vi i teatret. Her har hele ugen
hængt en plakat i skænkestuen
som har reklameret med ”Når bønder elsker” af Jeppe Aakjær, spillet
af Oxbøl dilletanter på Nørre Nebel
Theater, det er da stilfuldt, og det
bliver nok godt”.
Johannes Larsen lå ikke på den
lade side, når han var i Vestjylland.
Hans ven Fritz Syberg var blandt
dem, der så mildt overbærende på
disse malertogter og skrev til Johs.
V. Jensen, at ”Las er rejst til Filsø
med 30 meter lærred, han skal lave
til malerier”. Og sandt var det. Ét
år skrev JL hjem, at han regnede
med at få 34 billeder færdige.
Fra Filsø-årene stammer utallige
fuglelandskaber i hans karakteristiske komposition med den lave
horisontlinie, med klitrækkerne
som adskillelse mellem sø og himmel og fuglene i forgrunden svømmende, lettende, landende i formationer eller skogrende og dansende – kombineret med vandets og
bølgernes bevægelser i mesterlige,
lette farvestrøg.
Kilde: Erland Porsmose: Johannes
Larsen – Menneske, kunstner og
naturoplever - Gyldendal 1999.
Johannes Larsen har illustreret
en række bogværker, f.eks. Achton
Friis´ De danskes Øer, De jyders
Land og Blichers Trækfuglene, og

hans billeder kan ses på flere musseer i Vestjylland.
De største samlinger findes på
Johannes Larsen Museet i Kerteminde, på Fåborg Museum og
Fyns Kunstmuseum i Odense. Og
ikke at forglemme i Henne Kirkeby
Kro.
Illustrationen venligst udlånt af
Johannes Larsen Museet.
PHJ

Den første lærke, den første lærke,
skjønt sneen skeler fra grøften op;
den første lærke - det første mærke
på vejen mod rosens første knop!
Jeppe Aakjær 1906

Skin mildt, o sol! fra dine marker blå!
øs over jorden dine varme bade!
lad blomsten af sin vintergrav opstå,
og skoven smykke sig med unge blade.
St.St. Blicher 1820
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Historien bag Henne Strand

Historien om Købmænd
ved Henne Strand
Hans Karl Kristensens lille
overskuelige butik, hvor sommerhusbeboerne kom ind for at
få en hyggesnak, udviklede sig
i løbet af få generationer til et
imponerende og dominerende
forretningskompleks i nutidens
by ved Henne Strand.
Af Lotte Bülow og Ebbe Hinz
“Købmand Hansen” er blevet et
begreb ved Henne Strand. Et supermarked med gavebod og indtil for få
år siden også sommerhusudlejning
under samme tag og med samme
ejer. En forretning som fra 1968 har
været under stadig udbygning og
årvågent deltager i udviklingen over
alt i Henne Strand.
Historien om en købmandsforretning ved Henne strand begyndte dog
allerede sidst i 20-erne.
I Henne Stationsby lå en stor brugsforening. Butikkens “uddeler”, som
var bestyrerens titel dengang, hed
Kristensen og hans søn hed Hans
Karl. Han var i den alder, hvor man
etablerer sig eller har modet til at
kaste sig ud i nyt og uprøvet. Begge
muligheder fandt Hans Karl
bogstaveligt talt lige uden for døren,
nemlig for enden af den vej, der gik
fra stationsbyen til det næsten mennesketomme Henne Strand.
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Den ung købmand Hans Karl Kristensen
foran sin ny butik - afventende kunder.

Ravmads' kiosk og ravsliberi havde
vist, at der kunne gøres forretning
med sommergæsterne – især om søndagen. Men ville der være tilstrækkeligt med sommerhuse og beboere til en købmandsforretning, som
skulle løbe rundt ved alene at holde
åbent i sommertiden?
Uddelerens søn byggede og åbnede
altså en lille købmandsbutik. Man
kunne købe alt her: vaskepulver,
petroleum til lamperne, tobak og
parasoller.

Den første købmandsbutik - alene uden
andre huse udenom.

Et af Hans Karls fotos af butikkens indre.
Til højre indgangen til "privaten".

Et håndapotek fyldte et lille afsnit
af forretningen. Der blev oprettet
postkontor, og købmandens lærling
gik ud med breve og aviser til de
endnu meget få sommerhuse. Der
kom også benzintank og butikken
blev udvidet med en sidefløj. Sådan
stod butikken fra 30-erne til mange
år efter krigen.
Hans Karl Kristensen havde pionerånd og initiativ i mere end én
forstand.
Som ivrig amatørfotograf var han en
glimrende iagttager af naturen, og
med fin fornemmelse for skønheden
ved Henne Strand fotograferede han
landskabet.
Fra ham har vi de første postkort vi
kender af de høje, kridhvide, ubevoksede klitter.
Henne Strands første købmandsbutik skiftede gennem årene ejer flere
gange.
Først købmand Riis, som oplevede at
få en konkurrent, købmand Jørgen-

sen, på byens første vejhjørne ved
Hjelmevej.
Under den tyske besættelse var hele
kysten afspærret. Efter 1943 var det
forbudt at komme i sommerhusene,
og købmandsbutikken var lukket.
Efter krigen blev Bruno Gammelgaard købmand (1947-49), så overtog
Hans Børge Hansen (1949-53) og
derefter købmand Christiansen.
Magnus Enggaard Larsen købte
butikken i 1957, og i 1968 udså han
sig Niels Kristian Hansen, sin tidligere lærling og daværende førstemand, som sin efterfølger.
Hver især stod disse købmænd trofast sommer efter sommer og ekspederede deres kunder, og sommerhusejerne fik gode, personlige relationer
til dem.
Men da supermarked, selvbetjening,
sommerhusudlejning og den voldsomme strøm af turister tog til i
70-erne skete der mærkbare forandringer.

En sommerdag i 30-erne. En sommergæst ses
ved indgangen med petroleumsdunk og kurv.

Da Hans Karl Kristensen byggede købmandsbutik ved Henne
Strand var der kun Ravmads' hus og en lille kiosk af træ.
Det var få år før hotellerne og sommerhusene skød op.

15

Afsender:
Knud Sørensen
Spurvevej 15
6851 Janderup

Adresseliste for GHS bestyrelse april 2005:
Formand:

Evald S Klausen
Orionvej 1-3
DK 7430 Ikast

Tlf. Privat
Fax
Mobil
e-mail

Sekretær:

Jens Husted
Kastanielunden 69
6705 Esbjerg Ø

Tlf. Privat 7514 2642
e-mail:
jhusted@esenet.dk

Kasserer:

Knud Sørensen
Spurvevej 15
6851 Janderup

Tlf. Privat
Fax
Henne
Mobil
e-mail

Redaktør/
Medansvarlig
Veje:
Poul Holm Joensen
Bellevuevej 8
5700 Svendborg

Ekstra eksemplar kan afhentes
hos Købmand Hansen.

7525 8642
7525 8685
7525 5694
4036 9008
kbs-privat@get2net.dk

Tlf. Privat 7511 6213
Fax
7546 0001
e-mail:
Kirchner@esenet.dk

Tlf. Privat
Tlf. Henne
Mobil
e-mail

6222 4947
7525 5504
2944 5960
poulholmjoe@mail.tele.dk
Redaktion: Poul Holm Joensen
Tegning og akvarel: Jørn Bjerre og
Johannes Larsen
Fotos: Knud Sørensen, Ebbe Hinz
m.fl.

PE offset AS, Varde • 76 95 17 17 • www.peoffset

Vejansvarlig: Hans Kirchner
Jagtvænget 57
6710 Esbjerg V

9715 6422
9715 4622
4074 9694
e-klausen@spectre-as.dk

