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ordinær generalforsamling
torsdag den 8. april 2004 kl. 14.00 (skærtorsdag)

på restaurant Stausø, Klintingvej 204, Stausø.

Dagsorden iflg. vedtægternes § 9.

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse. 
4. Forelæggelse af budget for 2005. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Knud Sørensen og Jens

Husted. Alle modtager genvalg. 
7. Valg af revisor. På valg er revisor Bertil Holm. 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er Jens Dicksen Jensen

og Laue Larsen. Begge modtager genvalg. 
9. Eventuelt, herunder en orientering fra Sydvest Energi om planerne

for forsyning af Blaabjerg kommune incl. sommerhusområderne med
et bredbåndsnet. 

Alle deltagere på generalforsamlingen skal registreres ved indgangen og
have udleveret en stemmeseddel, hvorfor vi beder om, at man møder i
god tid.

Der vil blive serveret 3 snittet med vand, øl eller vin samt kaffe eller te.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Formand: Peter Bundgaard Tlf. priv. 86 89 83 44
Engvej 6, Gl. Rye Fax. 86 89 82 13
8680 Ry Henne 75 25 51 05

E-mail peter.bundgaard@privat.dk

Næstformand: Jørn Benned Jensen Tlf. priv. 75 27 10 29
Præstegårdsvej 23 Mobil 20 82 66 33
6840 Oksbøl E-mail agc@km.dk

Kasserer: Knud Sørensen Tlf. priv. 75 25 86 42
Spurvevej 15 Mobil 40 36 90 08
6851 Janderup Fax. 75 25 86 85

Henne 75 25 56 94
E-mail kbs@cowi.dk

Vejansvarlig: Hans Kirchner Tlf. priv. 75 11 62 13
Jagtvænget 57 Fax. 75 46 00 01
6710 Esbjerg V E-mail kirchner@esenet.dk

Sekretær: Jens Husted Tlf. priv. 75 14 26 42
Kastanielunden 69 Tlf. arb. 76 14 26 44
6705 Esbjerg Ø E-mail jhusted@esenet.dk
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Der er modtaget følgende forslag, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen:

1. Generalforsamlingen støtter bestyrelsen i dennes hold-
ning til og arbejde med at leve op til formålsparagraffen
i foreningens vedtægter.

Dette forslag er indsendt af bestyrelsen for Grundejerforeningen
"Henne Strand"

2. Grundejerforeningen "Henne Strand" er positiv over for
at der gives dispensation til fast tag i mørke farver, hvor
der i dag er deklarationer om tagdækning med græs
eller lyngtørv.

Dette forslag er indsendt af en gruppe grundejere.

Bestyrelsen har i årets løb af-
holdt 10 bestyrelsesmøder samt
møder med bl.a. Ribe Amt, Blå-
bjerg Kommune, Skov og
Naturstyrelsen, Renovations-
selskabet ESØ I/S og Ingeniør-
firmaet Johansson & Kalstrup
A/S.

Efter sidste års generalfor-
samling, hvor der var genvalg
til alle, som var på valg, og hvor
generalforsamlingen godkend-
te, at den tidligere suppleant
Jens Husted var indtrådt i be-
styrelsen   konstituerede besty-
relsen sig som hidtil med 
Peter Bundgaard, formand
Jørn Benned Jensen,
næstformand
Knud Sørensen, kasserer
Jens Husted, sekretær
Hans Kirchner, vejansvarlig.

Centerområdet
Der er sket meget i Henne i det
forløbne år. Centerområdet har
skiftet udseende og er blevet
kloakeret. Det skulle nu være
slut med den megen overflade-
vand på vejene efter regnskyl.

På sidste års generalforsam-
ling vedtog man bestyrelsens
forslag om, at foreningen ydede
100.000 kr. som støtte til forto-
vene langs Strandvejen. Uden
at overdrive tror vi, at denne
støtte var det, der gjorde, at
reetableringen af fortovene
langs forretningerne blev vedta-
get. Handelstandsforeningen
har gjort et godt stykke arbejde,
og den nye Strandvejsbelæg-
ning har givet bycenteret et løft,
som har været tiltrængt gen-
nem mange år.

Der er blevet skabt et smukt
torvemiljø efter det byggeri, som
Strandgårdens ejere Jette og
Finn Andersen har gennemført.
De nye bygninger og med dem
de nye forretninger er blevet en
spændende fornyelse af center-
området. Desværre har byggeri-
et medført, at en del p-pladser
er gået tabt i området mellem
Købmand Hansen og Strand-
gården, men der er på nuværen-
de tidspunkt genskabt langt de
fleste af disse pladser, og Han-

Generalforsamlingens dagsorden punkt 6:

Indkomne forslag
Bestyrelsens beretning
fot året 2003

Åbent hus i Klinting Vandværk
Klinting vandværk afholder et åbent hus arrangement
torsdag den 8.april (Skærtorsdag) 2004 kl.11-15.
Det er samme dag, som Grundejerforeningen holder sin
generalforsamling, men det er muligt at nå begge arrange-
menter. Vandværket er jo kendt for at levere vand af fineste
kvalitet, så det er nok et besøg værd. Nærmere på vandvær-
kets hjemmeside WWW.KLINTING-VAND.DK
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sen har udvidet og forbedret
parkeringsforholdene over for
sin forretning, dels ved at fjerne
"Heim", dels ved at fjerne sand-
volden mellem de to parceller,
så området nu fremstår som eet
stort p-område.

Byggeriet gav jo i perioder en
del problemer for trafikken i
området og medførte en del
omkørsel langs vejene på begge
sider af Strandvejen. Dette var
især ubehageligt for de hand-
lende og for de grundejere, som
hidtil ikke havde haft kraftig
trafik på deres veje. Det er imid-
lertid vort indtryk, at disse pro-
blemer blev taget med nogen-
lunde godt humør, idet alle jo
var klar over, at det skulle være
skidt, før det kunne blive godt.

Efterhånden som byggeriet
skred frem, måtte vi i besty-
relsen foretage visse nye beslut-
ninger, det var jo som at restau-
rere et gammelt hus, der viste
sig helt nye problemer. Vi syn-
tes ikke, at vi fortsat kunne lade
Starvej henligge som en grusvej
mellem det nye torv og med ind-
kørsel fra Strandvejens flotte
nye belægning. Vi besluttede
derfor at brolægge Starvej på

samme måde som Strandvejen
samt at lægge et fortov mage til
Strandvejens. Vi følte heller
ikke, at vi kunne lade Vibevej og
Sneppevej være grusbelagte
indkørsler til Strandvejen, så vi
besluttede at asfaltere disse et
stykke, før de løber ind i
Strandvejen.

Vejene
Som man jo har set, så forsyne-
de vi vore stamveje med en
overfladebehandling sidste år
med et lag grus, så de fremstod
mindre som asfaltveje. Dette
har betydet, at der nu ikke er de
samme støvgener som hidtil, og
de er også lettere at holde.
Desværre må vi konstatere, at
de nok ikke et stærke nok i det
lange løb, idet der foregår
megen tung trafik på vejene.
Der bygges stadig mange huse,
og gamle huse renoveres i stor
stil. Vi vil derfor fremover sta-
dig få brug for mange penge i
forbindelse med vedligeholdelse
af vore veje, og vi har derfor
overvejet at lave en klassifice-
ring af vore veje med en plan
over, i hvilken rækkefølge disse
skal forbedres. Bestyrelsen har
et stort ønske om at Gyvelvej
fra den store parkeringsplads og

frem til p-pladsen ved Strand-
gården bliver asfalteret. Den
tunge trafik af biler, som leverer
varer bl.a. til Købmand Hansen,
vil på kort tid ødelægge en over-
fladebehandlet grusvej. Vi har
imidlertid ikke økonomisk
grundlag for at foretage denne
asfaltering nu, men vil forsøge
at få kommunen til at hjælpe
med at få gennemført projektet.

P-pladser langs Klitvej
På et tidspunkt blev bestyrelsen
præsenteret for et forslag om, at
der blev etableret skråparke-
ring op langs sydsiden af Klitvej
- altså ind mod udsigtshøjen.
Klitvej er foreningens, og det
udlagte  vejareal ville tillade en
sådan parkering, men vi kunne
i bestyrelsen se, at en sådan løs-
ning ville medføre, at samtlige
parkerede biler, når de forlod p-
pladsen, skulle op og vende for
enden af Klitvej, hvilket ville
medføre store gener for Hotel
Henne Strand. Vi foreslog der-
for, at man lavede mulighed for
at parkere vinkelret ind fra
Klitvej, så frakørsel kunne ske
direkte fra parkering, hvilket
ville minimere trafikken. Dette
betød, at vi måtte afstå et lille
stykke ind mod udsigtshøjen, da

en sådan parkering kræver
mere plads. Dette accepterede
vi, for herved ville vi få den side-
gevinst, at vi ville sikre udsigs-
højen mod sandudskridning ved
store regnskyl, idet det ville
blive nødvendig at lave en ca. 1
m. høj støttemur ind mod højen.
Disse sandudskridninger koster
hvert år mange penge, idet san-
det samler sig nede ved
Vævestuen, hvorfra det må fjer-
nes maskinelt.  Projektet med
etablering af dette parkerings-
areal er kommunalt, foreningen
er ikke økonomisk involveret.     

Stierne til have
giver os af og til problemer. Vi
skal sørge for, at disse stier er
farbare, men på nogle stræk-

Før reetablering.



6 7

ninger er nogle af stierne ting-
lyst som færdselsveje over pri-
vate grunde, hvor grundejeren
har pligt til at vedligeholde
disse, hvor de løber over grun-
dene. Dette bliver sommetider
ikke respekteret, og her kan det
blive nødvendig for os at gå ind
og reetablere en sådan sti på en
vis strækning. Et eksempel
herpå kan ses på disse billeder.
Ejeren var ikke til sinds at rette
sig efter det tinglyste krav, og
som man kan se, var det ikke
uberettiget at man modtog kla-
ger fra brugerne. Stien er ud-
lagt som en 4 m. bred færdsels-
ret, vi reetablerede den dog kun
ca. 2 m bred, men resultatet
taler for sig selv. Regningen blev
selvfølgelig fremsendt til grund-
ejeren. Den slags tager utrolig

lang tid og er utrolig trættende
for en bestyrelse.      

Overfladevan
I forbindelse med kloakeringen i
centerområdet er der blevet eta-
bleret en ledning for bortskaf-
felse af overfladevandet. Dette
ledes nu via et stort regnvands-
bassin under den store parke-
ringsplads ud til den pumpesta-
tion, som blev etableret for flere
år siden ved Tranebærvej. Her-
fra ledes vandet ud til Henne
Mølleå, hvor det udledes efter at
have passeret et drænsystem
der. Kommunen har overtaget
ejerskabet af denne pumpesta-
tion og har drift og vedligehol-
delse af denne fremover. Fore-
ningen har yderligere 2 pumpe-
stationer, som blev etableret i
forbindelse med afvanding af et
område ved Tranebærvej/Blå-
bærvej, og her har kommunen
påtaget sig den fremtidige drift
og kontrol.

Tømning af
affaldsbeholdere
Som de fleste sikkert har
bemærket, foregår denne tøm-
ning med mindre køretøjer end
hidtil. Dette betyder en glædelig
mindre trykbelastning af vore

veje. Vi har desværre stadig det
problem, at mange huse har for
lille affaldskapacitet, hvilket
betyder periodevise overfyldte
affaldsbeholdere og dermed stor
risiko for, at ræve og andre dyr
spreder affaldet over store
områder. Det er især et problem
ved udlejningshusere, og her
burde det være et krav, at man
betalte for 52 tømninger og ikke
kun for de normale 36.
Det største problem er imidler-
tid, at der ikke foretages nogen
renovation i uge 52 og 1, og her
er der virkelig tryk på udlej-
ningen. Efter en sådan periode
står affaldet stablet op alle ste-
der, og det ser forfærdeligt ud.
Vi har i de senere år forlangt, at
der opstilles containere på stra-
tegiske steder, hvor man så kan
aflevere sit husholdningsaffald,
og de har haft en vis gunstig
virkning, selv om man fra reno-
vationsselskabet ESØ´s side har
betvivlet deres behov. På bille-
det ses, at behovet var der, det
er taget lige efter nytår 2004.
Når der næste gang skal laves
et udbudsmateriale til renova-
tøren, skal det pointeres, at der
skal renoveres i perioden
mellem jul og nytår. Dette har
kommunen lovet os.

Tuttesbjerg
På generalforsamlingen sidste
år beklagede man sig over, at
Tuttesbjerg efterhånden var
noget maltrakteret af turisterne
og at de tidligere opsatte skilte
var forsvundet. Vi fik derfor
opsat nye skilte, men måtte
konstatere, at dette ikke har
hjulpet. Vi har derfor besluttet
at lade Skov og Naturstyrelsen
lave en trappe op, hvor klitten
har fået et stort ar efter den
megen trafik, og dette håber vi
så vil løse problemerne. Arbej-
det på denne trappe er i skri-
vende stund påbegyndt.

Bænkene
er blevet godt modtaget af pub-
likum, selv om grafittimalere
allerede har udøvet deres kunst
på et par af dem. Vi har beslut-
tet at opsætte en affaldsbehol-
der ved bænken ved Henne-
mølleå, idet det har vist sig, at
denne benyttes så meget, at der
er behov for en sådan.

Affaldsbeholderne
langs Strandvejen har desværre
vist sig at have en uhensigts-
mæssig udformning. De er for
vanskelige at tømme, så kom-
munen kan ikke påtage sig

Efter reetablering.
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dette arbejde. De handlende,
hvor disse beholdere har været
opsat, har tilsyneladende ikke
haft problemer med at se på
overfyldte beholdere og hvad
dermed hører, så vi har beslut-
tet at erstatte disse med træbe-
klædte affaldsbeholdere med
sække, så de er lette at tømme.
Dette har Handelsstandsfore-
ningen accepteret, så de vil bli-
ve opsat snarest muligt. Kom
munen er parat til at tømme
disse, så nu skulle problemet
være løst.

Nyt "ishus" ved stranden
Det gamle ishus ved stranden
med de ikke tidssvarende toilet-
faciliteter vil blive fjernet, og
der vil blive opført en ny byg-
ning, som skal indeholde såvel
restaurant, som forsynes med

moderne toiletbygninger. Der er
udskrevet en projektkonkurren-
ce, som skulle være afgjort, når
foreningen holder sin general-
forsamling. Kommunen har
sendt en lokalplan ud til høring,
og vi har i bestyrelsen indsendt
nogle bemærkninger til denne
sag gående ud på, at vi ikke
ønsker at bygningen kommer til
at ødelægge udsigten til havet
fra p-pladsen og fra "Udsigten".
I forbindelse med projektet ud-
vides den eksisterende p-plads
med 120 pladser.

Officiel indvielse af
Centerområdet ved Henne
Strand
Handelsstandsforeningen har
besluttet at man den 1. maj
2004 vil foretage en officiel ind-
vielse af  det nye gadeprofil og
torvet ved Strandgården. I den
anledning udsender man en
profilavis for Henne Strand
området. Denne vil blive i et
oplag på 100.000 stk., som vil
blive omdelt i hele Ribe Amt
samt ligge fremme i forretning-
erne sommeren over.

Strandrensning
Den årlige strandrensning vil
finde sted lørdag den 10. april

kl. 13.30. Vi vil gerne opfordre
alle til at møde frem og hjælpe
med til at rense vores smukke
strand, så den ligger indbyden-
de til den kommende sæson. Det
plejer at være en særdeles hyg-
gelig eftermiddag, og efter an-
strengelserne er foreningen tra-
ditionen tro vært ved en om-
gang røde pølser og en pilsner/
vand, alt efter ønske.  

Bredbåndsnet
Som det er nogle af grundejerne
bekendt, underskrev Blaabjerg
Kommune i december en aftale
med Sydvest Energi om et sam-
arbejde i forbindelse med etab-
leringen af et bredbåndsnet i
hele Blaabjerg kommune. Kom-
munen er sammen med Ager-
skov kommune blevet valgt som
forsøgskommuner i forbindelse
med oprettelse af et sådant
"ægte bredbåndsnet", som revo-
lutionerer al kommunikation.
Mange af vore medlemmer har
givetvis en ADSL forbindelse
derhjemme, men en bredbånds-
forbindelse er 40 gange hurtige-
re. Da det er planen, at alle
beboere i Blaabjerg kommune
skal have mulighed for at blive
opkoblet på dette system – også
sommerhusområderne, har vi

bedt en repræsentant fra Syd-
vest Energi om at give en kort
orientering om dette på general-
forsamlingen den 8.april. 

Tak
Bestyrelsen vil gerne takke
medlemmerne for det gode sam-
arbejde. Tak for de mange hen-
vendelser og forslag til forskelli-
ge tiltag samt jeres medleven i
vort arbejde. Vi er helt klar
over, at ikke alle er lige godt til-
fredse med vore beslutninger,
men sådan vil det altid være,
når man har en forening med
mere end 1200 medlemmer. Der
må være regler, som skal over-
holdes, ellers ender vi i et rag-
narok, som vil betyde stor skade
for vort dejlige område. Det har
været et spændende år med
mange nye tiltag, det har været
tidskrævende – men resultatet
bærer jo lønnen i sig selv, som
man siger. Vi har fået et virke-
ligt godt samarbejde med kom-
munen, hvilket vi specielt tak-
ker for, men også Ribe Amt og
Skov og Naturstyrelsen samt
alle øvrige samarbejdspartnere
skal have tak for et godt samar-
bejde i et begivenhedsrigt år.
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Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2003 for
Grundejerforeningen 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 17. februar 2004
 

 
 
 
 
Fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling,
Henne, den          /          2004.
 
 
 
-------------------------------
             dirigent
 

Grundejerforeningen Henne Strand

Årsrapport for 1/1-31/12 2003

 
Vi har revideret årsrapporten for Grundejerforeningen Henne Strand for
regnskabsåret 1/1 - 31/12 2003.
 
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 2003 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2003 i overensstemmelse
med lovgivningen og almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.
 
Varde, den 17. februar 2004.



    
  2003 2002
 AKTIVER
    
  
 Veje og fællesarealer, overført primo................................. 24.280 24.280
 Grund, Strandvejen, Henne, anskaffelsespris .................. 7.500 7.500
 Indestående i Skjern Bank::   
    156016-8........................................................................... 550.000 770.000
    147106-9........................................................................... 15.601 16.407
  ------------ ------------
 AKTIVER IALT ................................................................ 597.381 818.187
  ======= =======
    
    
    
    
 PASSIVER
    
 Egenkapital:   
 Overført primo .................................................................... 211.430 211.430
 Overført fra årets resultat.................................................. 0 0
  ------------ ------------
 EGENKAPITAL IALT ..................................................... 211.430 211.430
  ======= =======
    
 Henlæggelse til reservefond:   
 Henlæggelse primo ............................................................. 602.757 225.016
 Årets henlæggelse............................................................... 0 377.741
 Overført til resultatopgørelse............................................. -220.806 0
  ------------ ------------
 HENLÆGGELSER IALT ................................................ 381.951 602.757
  ======= =======
    
 Gæld:   
 Revision, anslået................................................................. 4.000 4.000
  ------------ ------------
 GÆLD IALT ...................................................................... 4.000 4.000
  ======= =======
    
 PASSIVER IALT .............................................................. 597.381 818.187
  ======= =======
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 Budget Budget Budget Regnskab Regnskab
 2005 2004 2003 2003 2002

 
(1000

kr.)
(1000

kr.)
(1.000

kr.)   

INDTÆGTER      
Bidrag til GHS ............................ 655 650 650 645.000 644.500
Opkrævningsomkostninger ........ -47 -45 -35 -42.963 -27.585
Salg Henne Strand bogen ........... 1 1 1 150 400
Erstatning Sydvest Energi ......... 0 0 0 0 8.194
 ------ ------ ------ ---------- ----------
 609 606 616 602.187 625.509
Renteindtægter ........................... 15 15 18 19.494 22.330
 ------ ------ ------ ---------- ----------
INDTÆGTER IALT .................. 624 621 634 621.681 647.839
 ==== ==== ==== ====== ======
UDGIFTER      
Slidlag Hjelmevej ........................ 0 70 70 0 0
Asfaltarbejde stamveje ............... 0 50 530 430.846 0
Vedligehold veje m.v. generel ..... 280 265 200 223.194 143.690
Belægning Starvej....................... 0 140 0 0 0
Tilskud til forskønnelse midtby.. 0 100 0 0 0
Belægning Vibevej/Sneppevej..... 0 165 0 0 0
Belægning Gyvelvej .................... 100 0 0 0 0
Møder/generalforsamling............ 32 30 26 24.506 22.609
Befordringsgodtgørelse ............... 35 33 35 30.673 27.409
Telefon/porto/medlemsinfo. ........ 35 30 35 25.612 32.842
Tryksager, kuverter m.v. ............ 45 40 20 30.640 20.429
Tilskud t/bestyrelsens
kontorhold ................................... 13 12 10 10.000 10.500
Strandrensning (- tilskud) .......... 1 1 1 791 945
Medlemsarrangement/jubilæum 4 3 25 39.342 2.036
Initiativpris ................................. 5 5 0 5.000 0
Advokat, generalforsamling ....... 0 0 5 0 5.000
Revision/regnskabsassistance. ... 5 5 5 4.738 2.863
Repræsentation, gaver................ 2 2 1 585 675
Diverse omkostninger ................. 1 1 1 0 600
Udviklingsplan for området........ 10 10 20 3.615 0
Veje, Grunde og fællesarealer .... 10 10 25 12.645 0
Udgifter kontormaskiner............ 6 6 6 300 500
 ------ ------ ------ ---------- ----------
UDGIFTER IALT...................... 584 978 1.015 842.487 270.098
 ------ ------ ------ ---------- ----------
RES. FØR
HENLÆGGELSER ................... 40 -357 -381 -220.806 377.741
 ==== ==== ==== ====== ======
Overført reservefond................... -40 357 381 220.806 -377.741
 ------ ------ ------ ---------- ----------
ÅRETS RESULTAT.................. 0 0 0 0 0
 ==== ==== ==== ====== ======



Henne Strand og vores
natur
Henne Strand ligger i et storslå-
et naturområde der nu er udpe-
get som internationalt naturbe-
skyttelsesområde, også kaldet
et habitatområde. Sammen med
fuglebeskyttelsesområderne og
enkelte andre områder danner
de et økologisk netværk af be-
skyttet natur gennem hele EU.
Habitatområder udpeges af de
enkelte EU-lande på grundlag
af Habitatdirektivet, som Dan-
mark tiltrådte i 1992 med hen-
blik på at bevare en række na-
turtyper og dyre- og plantearter.
Formålet er at bevare natur, der
er i fare for at forsvinde, eller
har en begrænset udbredelse
eller er karakteristisk for be-
stemte områder i Europa. For at
nå dette mål er Danmark
blandt andet forpligtiget til at
sikre en gunstig bevaringssta-
tus for de arter og naturtyper
som de enkelte habitatområder
er udpeget for.

Allerede i 1998 blev løvklitterne
ved Blåbjerg udvalgt sammen
med kyst og klitter nord for

Houstrup-vejen og de store
naturarealer ved Filsø, Grærup
Langsø og Kærgård Plantage.
Det er Skov- og Naturstyrelsen
der er ansvarlig for udpegning-
en af disse habitatområder. Ud-
pegningerne fra 1998 var imid-
lertid ikke gode nok og EU-
Kommissionen bad derfor om
supplerende udpegninger. Det
nye forslag indeholdt blandt
andet Lyngbos Hede og Hen-
negårds Klitter, således at der
nu er skabt et meget stort og
sammenhængende naturbe-
skyttelsesområde fra Gammel-
gab i nord til Kærgård Plantage
i syd. Det nye forslag er nu god-
kendt af EU.

Betyder det så noget for os som-
merhusbeboere i Henne Strand,
kan man spørge. Svaret er et
klart ja!

Bedre naturbeskyttelse
Ribe Amt og Skov- og Na-
turstyrelsen er nu forpligtiget
til at sikre odderen gode levefor-
hold. Det er det eneste dyr der

er på listen over vilde dyr som
kræver særlig beskyttelse i vort
område. Myndighederne skal
også sikre, at en række naturty-
per får en gunstig bevaringssta-
tus. Sådanne forpligtigelser har
ikke tidligere været gældende,
selv om mange arealer omkring
Henne Strand er fredet eller
omfattet af Naturbeskyttelses-
lovens §3. Med de nye udpeg-
ninger af habitatområder bliver
der sat ekstra fokus på de store
naturværdier vi har i Henne. De
er nu klart bedre beskyttet end
tidligere, idet områderne skal
have en såkaldt ’gunstig beva-
ringsstatus’. Det betyder at
Danmark er forpligtiget til
aktivt at beskytte og pleje områ-
derne, så vi får denne tilstand.
Det går de ansvarlige myndig-
heder nu i gang med.

Habitatdirektiv jura
Habitatdirektivet bestemmer at
medlemsstaterne skal iværk-
sætte de nødvendige bevarings-
foranstaltninger som er bestemt
for det enkelte habitatområde.
Der er med andre ord tale om en
resultatforpligtigelse. I mange
tilfælde vil det ikke være til-
strækkeligt at opretholde nuvæ-
rende tilstand, men i stedet skal

der ske en forbedring af natur-
forholdene for at nå gunstig
bevaringsstatus. Hvad der er
tilstrækkeligt at gøre må fast-
lægges for det enkelte område,
men alene på grundlag af viden-
skabelige økologiske kriterier. 

Habitatdirektivet siger også, at
medlemsstaterne er forpligtiget
til at hindre negative påvirk-
ninger af naturen i de udpegede
områder. Forpligtigelsen er ge-
nerel og omfatter derfor alle for-
hold, der kan forringe en udpe-
get lokalitet, både enkeltståen-
de hændelser og vedvarende ge-
ner. Reglen retter sig både mod
tidligere, nuværende og fremti-
dige aktiviteter. Reglen gælder
således også f.eks. turistaktivi-
teter og landbrugsaktiviteter,
der har en negativ indflydelse
på naturtyperne. Selv en igang-
værende aktivitet som er fuldt
lovlig efter anden lovgivning
kan ifølge EU-kommissionen og
afgørelser ved EU-domstolen
være blandt de ting, der skal
gribes ind over for, hvis aktivi-
teterne kan have betydelige
konsekvenser for opfyldelse af
habitatområdets gunstige beva-
ringsstatus. Bestemmelserne
gælder både aktiviteter inden
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for det udpegede habitatområde
og uden for.

Naturen tåler ikke
luftforurening
Denne ret detaljerede beskri-
velse af bestemmelser i Habitat-
direktivet er desværre nødven-
dig for at vise, hvor omfattende
disse beskyttelseskrav er. Dan-
marks Miljøundersøgelser har
netop udsendt en oversigt over
hvor meget kvælstof de enkelte
naturtyper kan tåle at få tilført
fra luften. Omkring Henne
Strand findes Klithede, Kyst-
klitter med enebær og andre
naturtyper som kun tåler et lille
nedfald af kvælstof (10-20 kg
N/ha/år). Meget af den kvælstof
der falder omkring Henne
Strand stammer fra landbrugs-
arealer. Hvis kvælstofbelastnin-
gen viser sig at overskride habi-
tatområdernes tålegrænser kan
det være nødvendigt at reducere
denne belastning - også selv om
landbrugsaktiviteterne er fuldt
lovlige efter anden lovgivning.
Bestemmelsen gælder som sagt
også selv om landbrugsaktivite-
terne finder sted uden for habi-
tatområdet.

Habitatdirektivet bruger fore-

byggelsesprincippet. Det bety-
der, at hvis der påtænkes nogle
aktiviteter der med rimelig sik-
kerhed kan forventes at give
betydelig forringelse eller for-
styrrelse, så må alle forebyggen-
de foranstaltninger være taget
inden aktiviteten iværksættes
for at undgå en negativ på-
virkning, selv om aktiviteten
ligger langt fra det berørte
naturområde.

Svinefabrikker ved
Henne Strand
I vores eget område har vi en
aktuel sag med en planlagt
udvidelse af svineproduktionen
fra ca. 10.000 svin til 24.000
svin om året i det kunstigt dræ-
nede Filsø område. Denne udvi-
delse af den animalske produk-
tion skal endda foregå inde i et
habitatområde. Med forekomst
af kvælstoffattige naturtyper i
habitatområderne ved Henne
Strand vil det være endog
meget svært for Filsø Svineavl
A/S og andre producenter at få
godkendelse til en betydelig
udvidelse af dyreholdet i nærhe-
den af disse habitatområder,
hvis det skader naturen. Tvært
imod kan det meget nemt vise
sig at kvælstofbelastningen skal

nedsættes for at opfylde habi-
tatdirektivets krav.

Med Habitatdirektivet er der
skabt en sikring af arter og
naturtyper omkring Henne
Strand som er langt mere

omfattende end den der er gæl-
dende for det øvrige Danmark.
Det kan vi glæde os over i
Henne.

Bent Aaby, professor
Gøgevej 44, Henne Strand 
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Vejvedligeholdelse
- en ny strategi under
opsejling
Bestyrelsen har igennem længe-
re tid set med bekymring på de
vedvarende store udgifter, der
går til vedligeholdelse af vore
grusveje. Langt de fleste af vej-
ene er anlagt og konstrueret til
at kunne bære den trafik, der
engang var almindelig – for-
trinsvis i de tørre sommermåne-
der og med få og lette køretøjer. 

Tiderne har som bekendt ænd-
ret sig. Trafikken er mangedob-
let siden da og finder stort set
sted hele året, også i den ’våde’
årstider. Vejenes tilstand lider
under det, og trods ihærdige
anstrengelser – også økonomis-

ke – er kvaliteten aldrig helt til-
fredsstillende. 

Derfor er bestyrelsen gået i
gang med at udvikle en plan,
der lægger op til en langsigtet
strategi især med henblik på en
differencering og forstærkning
af vejenes bæreevne, belæg-
ningsbredde osv. Der skal også
tages højde for, at renovation,
tanktømning m.m. kan fungere.
Denne plan udvikles i samarbej-
de med kommunens forvalt-
ning. Når den har fået faste
rammer og foreligger i en mere
konkret form, vil den blive fore-
lagt generalforsamlingen. 
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Bredbånd er som at skifte
fra cykel til jetfly
Lynhurtige bredbåndsforbindel-
ser letter din kommunikation og
speeder den op

Som leverandør af diverse for-
mer for energi tilbyder Sydvest
Energi nu sine kunder at træde
til som fødselshjælper, når de
ønsker at styrke deres mulighe-
der udi det digitale univers.

Og hvad går det ud på? Bl.a. at
tilbyde elektroniske ydelser som
eksempelvis ægte bredbånd - et
vigtigt element i samfundsud-
viklingen.

Det digitale motorvejsnet
Sydvest Energi har et veludbyg-
get elforsynings- og kommuni-
kationsnet i det sydvest- og søn-
derjyske område. Både i byom-
råderne og i de mere tyndt be-
folkede egne, der kendetegner
regionen. Hertil kommer, at
Sydvest Energi i dag ikke etab-
lerer nye elkabler uden samti-
dig at sikre, at der er et tomt rør
til en fiberforbindelse. Dvs. at
Sydvest Energi allerede har et

vidtforgrenede lysledernet, som
skal gøre det nemmere at kom-
me ud til de enkelte husstande.

Virksomheden råder altså
langt hen ad vejen allerede over
den infrastruktur, der er nød-
vendig for at kunne tilbyde ægte
bredbåndsløsninger til de borge-
re, der ønsker det.

Ægte bredbånd
– hvad er det?
Ægte bredbånd betyder datafor-
bindelser med en enorm kapaci-
tet i forhold til de ADSL- og mo-
demforbindelser, vi kender nu.
Bredbåndets kapacitet er så

stor, at den kan klare hele
hjemmets elektroniske kommu-
nikation med omverdenen: In-
ternet, TV, radio og telefon i én
forbindelse. 

Den store hastighed i Sydvest
Energis bredbånd skyldes, at
datatrafikken løber i de før
omtalte lyslederkabler, som har
en meget høj kapacitet.

Samarbejds- og partner-
skabsaftaler med foreninger
og kommuner
Det er Sydvest Energis vision at
levere bredbånd til alle – dog
ikke på én gang. Der er taget
hul på dette nye forretningsom-
råde allerede. Eksempelvis i
Agerskov, hvor en stor del af
borgerne allerede har tilsluttet
sig bredbåndsprojektet og der-
med set fordelene i at få billig
adgang til fremtidens elektro-
niske motorvej.

Også i Blaabjerg Kommune er
der indgået en historisk part-
nerskabsaftale kommunen og
Sydvest Energi imellem, der
giver Blaabjergs borgere, turis-
ter og erhvervsliv mulighed for
på en og samme tid at være
langt væk og nær ved!

Det bliver starten på et stort,
elektronisk tag-selv.bord med

menuer som uddannelse, under-
holdning, kultur, kommuneinfo,
IP-telefoni, kabeltv m.m. Et
levende net, hvor virksomheder
og borgere kan få de ønskede
services som rasende hurtigt
internet og – ikke mindst – den
nødvendige support og vejled-
ning.

Etablering i etaper
Sydvest Energis ægte bredbånd
etableres i etaper. I de kommen-
de år vil flere og flere husstande
få tilbudt ægte bredbånd.
Sydvest Energis hjemmeside,
www.sydvestenergi.com, holder
kunderne løbende orienteret om
kommende bredbåndsområder,
ligesom man her kan læse nær-
mere om selve produktet.

Yderligere oplysninger fås ved
henvendelse til dir. Conny
Stjernholm, mobil 22 28 37 04.

Ægte bredbånd
Definition: 2.000 kBit/s eller mere.
Kbit/s = måleenhed for den hastighed, hvor-
med dataene overføres.
Lyslederforbindelser når hastigheder på
10.000 kbit/s og derover.
Mange ADSL-forbindelser er ikke ægte bred-
bånd, da de fleste ligger på 256 eller 512
kbit/s.
Ægte bredbånd = 40 x hurtigere end ADSL

Surf med lysets
hastighed

Tal gratis med
din nabo
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Tømningsoversigt
36 tømninger • Sommerhuse 2004

Dec. 2003 Jan. 2004 Feb. 2004 Mar. 2004 Apr. 2004 Maj 2004 Juni 2004
1 uge 49
2
3
4
5
6
7
8 uge 50
9

10
11
12
13
14
15
16 uge 51
17
18
19
20
21
22 uge 52
23
24
25
26
27
28
29 uge 1
30
31

1
2
3
4
5 uge 2
6
7
8
9

10
11
12 uge 3
13
14
15
16
17
18
19 uge 4
20
21
22
23
24
25
26 uge 5
27
28
29
30
31

1
2 uge 6
3
4
5
6
7
8
9 uge 7

10
11
12
13
14
15
16 uge 8
17
18
19
20
21
22
23 uge 9
24
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6
7
8 uge 11
9

10
11
12
13
14
15 uge 12
16
17
18
19
20
21
22 uge 13
23
24
25
26
27
28
29 uge 14
30
31

1
2
3
4
5 uge 15
6
7
8
9

10
11
12 uge 16
13
14
15
16
17
18
19 uge 17
20
21
22
23
24
25
26 uge 18
27
28
29
30

1
2
3 uge 19
4
5
6
7
8
9

10 uge 20
11
12
13
14
15
16
17 uge 21
18
19
20
21
22
23
24 uge 22
25
26
27
28
29
30
31 uge 23

1
2
3
4
5
6
7 uge 24
8
9

10
11
12
13
14 uge 25
15
16
17
18
19
20
21 uge 26
22
23
24
25
26
27
28 uge 27
29
30

Tømningsoversigt
36 tømninger • Sommerhuse 2004

Juli 2004 Aug.. 2004 Sep. 2004 Okt. 2004 Nov. 2004 Dec. 2004 Jan- 2005
1
2
3
4
5 uge 28
6
7
8
9

10
11
12 uge 29
13
14
15
16
17
18
19 uge 30
20
21
22
23
24
25
26 uge 31
27
28
29
30
31

1
2 uge 32
3
4
5
6
7
8
9 uge 33

10
11
12
13
14
15
16 uge 34
17
18
19
20
21
22
23 uge 35
24
25
26
27
28
29
30 uge 36
31

1
2
3
4
5
6 uge 37
7
8
9

10
11
12
13 uge 38
14
15
16
17
18
19
20 uge 39
21
22
23
24
25
26
27 uge 40
28
29
30

1
2
3
4 uge 41
5
6
7
8
9

10
11 uge 42
12
13
14
15
16
17
18 uge 43
19
20
21
22
23
24
25 uge 44
26
27
28
29
30
31

1 uge 45
2
3
4
5
6
7
8 uge 46
9

10
11
12
13
14
15 uge 47
16
17
18
19
20
21
22 uge 48
23
24
25
26
27
28
29 uge 49
30

1
2
3
4
5
6 uge 50
7
8
9

10
11
12
13 uge 51
14
15
16
17
18
19
20 uge 52
21
22
23
24
25
26
27 uge  53
28
29
30
31

1
2
3 uge 1
4
5
6
7
8
9

10 uge 2
11
12
13
14
15
16
17 uge 3
18
19
20
21
22
23
24 uge 4
25
26
27
28
29
30
31 uge 5
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Husk strandrensning!

Påskelørdag 
den 10. april kl. 13.30

Vi mødes på P-pladsen 
ved stranden

Efter strandrensningen 
er der pølser, øl og vand

Adresseliste og udsendelse
af medlemsbladet

Planlagt dræn for enden af
Gøgevej/Regnspurvevej

Grundejerforeningens adresseliste
opdateres kun fuldt ud en gang om
året. Det er normalt i slutningen af
marts måned, hvor vi køber en opda-
teret adresseliste af kommunen. 

Adresselisten bliver dog løbende
opdateret manuelt med de adresse-
ændringer, som vi modtager ved
ejerskifte fra ejendomsmæglerne og
ejere, som handler privat. Dette skal
meddeles os i henholdt til § 3 i ved-
tægterne.

Af den opdaterede adresseliste fra
kommunen og de eksemplarer af
medlemsbladet, der kommer retur,
kan vi se, at det ikke er alle, der
husker dette og meddeler adresse-
ændring.

Konsekvensen er, at enkelte med-
lemmer ikke modtager medlemsbla-
det, før adresseliste igen er opdate-
ret via kommunens årlige adresse-
oplysning i marts måned.

Ved ejerskifte, enten privat eller via
mægler, hvor adresselisten skal
opdateres manuelt, skal det oplyses,
hvilken adresse og person der
repræsenterer ejeren, og som skal
stå som modtager af medlemsbladet. 
Vi har kun mulighed for at anføre et
navn og en adresse i adresselisten,

selv om der måske er flere ejere,
eller begge ægtefællers navne er
opgivet.  

Eksemplarer af bladet vil dog blive
lagt i butikken hos købmand
Hansen til dem, som eventuelt ikke
har modtaget et eksemplar eller
ønsker et ekstra. 

Ejerskifter og flyttemeddelelser
Det er vort indtryk, at der i den se-
neste tid er sket en stigning i antal-
let af ejerskifter som foreningen er
bekendt med. Der er fra marts sid-
ste år og frem til nu registreret ca.
120 ejerskifter.

Foreningen har gennem det forløbne
år modtaget 10 til 15 flyttemedde-
lelser fra medlemmer, dog er ca. 30
eksemplarer af det udsendte med-
lemsblad returneret med oplysning
om, at adressaten er ubekendt eller
flyttet. 
Det er dog lykkedes at finde en stor
del af disse, men det kan være et
større detektiv arbejde. Så husk
venligst at meddele os adresseæn-
dring ved flytning.

Knud Sørensen

Fredningsnævnet har omsider
godkendt afvandingsprojektet,
der skal forhindre en gentagelse
af  de en gang sidst i 90erne ske-
te oversvømmelser.

Siden det skete dengang har
bestyrelsen holdt området kon-
stant under observation og på
intet tidspunkt - end ikke under
skybruddet i pinsen 2003 - kun-

net registrere for høj vandstand
i området. Bestyrelsen har der-
for besluttet at udsætte arbej-
det, der vil medføre betydelige
udgifter (omtr. 60 000,- kr).
Skulle situationen blive den
samme igen, kan der rykkes ud
med kort varsel. Vores tilladelse
gælder til 02.06.2006. 


