
 

      

 

Deltagere: 
 

I alt ca. 175 fremmødte 

I alt stemmeberettigede 105 medlemmer 

 

Tid: Lørdag den 8. april 2017 kl. 14.00  

 

Sted: Stausø Friskole, Klintingvej 170, Stausø. NB ADRESSEN ER: KLINTINGVEJ 170  ikke 

Klintingevej 170    

 

Generalforsamlingen begyndte med vores fællessang på melodien, Mandalay 

Herefter oplæg omkring udviklingsplaner samt planlov ved Borgmester Erik Buhl, Varde Kommune 

med efterfølgende debat.  

Oplægget var meget indholdsrigt og der kom bl.a. under debatten følgende bemærkninger/spørgsmål: 

- Strand p-pladsen indskrænkes med 17-18 p-plads i forbindelse med projekt ”Stedet tæller”. 

Borgmesteren, godt projekt for Henne Strand, som skal stå klar til turistsæsonen 2018. 

- Hvad kan betegnes som jordfarver? Borgmesteren undersøger. 

- Væltede skraldespande forårsaget af renovationspersonalet. Borgmesteren undersøger. 

- Flagforurening, der flages med mange andre flag end Dannebrog. Borgmesteren henviste til skil-

teregulativet.  

GHS har fokus på skiltning og opfordrer de handlende, udlejningsbureauer og håndværkere til at 

minimere skiltningen for at undgå, at det går ud over helhedsindtrykket med dejlig natur, når 

man kommer til Henne Strand.  

- Vandrehjemmet Solfang er en kulturinstitution, som der bør værnes om.  

- Hvad er status på planloven? Borgmesteren forventer den bliver vedtaget af Folketinget inden 

sommerferien. 

- Salg af sommerhuse til udlændige, skal det være tilladt? Borgmesteren er imod salg til udlæn-

dinge.  

 

Referat: 

1. Valg af dirigent 

Advokat Dan B. Larsen, Dahl Advokatfirma Esbjerg 

2. Bestyrelsens beretning og formandens uddybende kommentarer for 2016 forelægges til  

godkendelse 

Formanden fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning med fokus på de vigtigste aktiviteter i 

gennem året. (Skriftlig beretning er udsendt via medlemsbladet). 

22.-23. april oprensning langs Mølleåen af ungdomsskolen, hvor alle andre som vil give en 

hjælpende hånd også er velkomne. 

Visions/strategiplanen for GHS skal til revision, bidrag/forslag er velkomne. 

 



    

Spørgsmål/bemærkninger: 

Helmer Olsen: Hvilke farver hører under kategorien jordfarver. Kan sort betegnes som en 

jordfarve. 

Hvad må man gøre ved en rævegrav. 

Formanden:  

I Lokalplanen har Varde Kommune betegnet farverne som "Jordfarver" og lavet en orienterende 

liste med farvekoder og beskrevet de godkendte farver som farver indeholdende minimum 30% sort, 

men kontakt Varde Kommune for specifikke farver. 

Hvad man gør ved en rævegrav kan bestyrelsen ikke svare på. 

Bodil Olsen: Det er problematisk, at børn og voksne kravler op og rutcher ned på skrænterne 

ved Hennemølleå. Kan der opsættes forbud imod det. 

Formanden: Nogle af arealerne med skrænterne er privatejede så alene af den grund kan vi 

ikke gøre noget. Dårlig opdragelse. Gode forslag modtages gerne. 

Ole Krarup: Vi opholder os i Henne Strand på grund af naturen, og så tilplastres den med halm 

og andet på stierne til stranden. Vi burde lade naturen leve sit eget liv.  

Formand: Naturstyrelsen har tidligere meddelt, at man ikke fremadrettet vil sikre stierne / klitterne 

på Naturstyrelsens arealer, ved at udlægge hø eller andet materiale. Vi har dog set, at der i år er 

udlagt materiale og om det vil fortsætte ved vi ikke. 

Peter Bundgård: Ros til bestyrelsen for ny hjemmeside, som er let at finde rundt i.  

Beretningen er taget til efterretning.  

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Kassereren gennemgik regnskabet for 2016. 

Spørgsmål/bemærkninger: 

Søren, Rylevej: Der er udgifter i regnskabet til veje/stier på trods af henlæggelser i Vejfonden.  

Kasserer: Vejfonden er alene tænkt til større renoveringer/vedligeholdelsesopgaver på vejene. 

Alle mindre vedligeholdes udgifter afholdes over driftsbudgettet.  

Regnskabet blev godkendt 

4. Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende år og forelæggelse budgetover-

slag for det kommende år. 



    

Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2017.  

Spørgsmål/bemærkninger 

Steen Christensen, Guldspurvevej 10, spurgte om der havde været en behovsundersøgelse af 

en ny legeplads til 150.000 kr. Der er allerede en legeplads i byen. 

Kassereren: Der er blevet lyttet til stemningen blandt foreningens medlemmer, og den er blevet 

opfattet til fordel for en ny legeplads.  

Medlem: Det skal være en bynær legeplads. 

Else Holm Joensen: en ny legeplads vil være et aktiv for Henne Strand, som der bør arbejdes 

videre med til glæde for børn, forældre, bedsteforældre. 

Kassereren: En bynær legeplads vil blive problematisk at få gennemført, der er umiddelbart 

ingen oplagte arealer. Derimod vil der sandsynligvis kunne opføres en legeplads på GHS area-

ler overfor Tuttesbjerg.  

Budgettet blev godkendt. 

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.  

Uændret kontingent på 600 kr. pr. husstand. 

6. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer. 

Ingen forslag modtaget 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

  På valg er Aase C. Thomsen og Poul Holm Joensen. Begge er villige til genvalg. 

  Genvalg til Poul Holm Joensen og Aase Christine Thomsen. 

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

Genvalg til Peder Jochumsen, Henne og nyvalg til Helmer Olsen, Kolding 

9. Valg af revisor 

Genvalg til BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab.  

10. Eventuelt 

Vingave til suppleant Mogens G. Nielsen som tak for arbejdet i bestyrelsen. 

Vingave til dirigent Dan B. Larsen som tak for veludført arbejde.  

Alle opfordres til at være meldt til GHS nyhedsmail samt som Facebook ven.  



    

Formanden takkede for god ro og orden.  

 

Referat 

Aase Christine Thomsen 

 

Formand 

Niels Jørgen Pedersen 

 

Dirigent 

Dan B. Larsen 

 

Poul Holm Johnsen 

 

Jørgen Lund 

 

Henrik Ladefoged (fraværende) 

 

 

 

 

 

 


