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Generalforsamling 
Lørdag den 13. april 2019 kl. 14.00 

i Stausø Friskoles hal, Klintingvej 170, Stausø 
 

Efter formandens velkomst til de fremmødte ca. 175 deltagere indledtes generalforsamlingen traditio-
nen tro med Henne-sangen.   

Herefter introduceredes geolog Jørgen Fjeldsø Christensen, Region Syddanmark, som igennem en 
lang årrække har været leder af det projekt, hvis formål er at bekæmpe de miljømæssige følger af den 
massive kemiske forurening, som vedrører Kærgaard Plantage.  
 
Jørgen Fjeldsø Christensen gav en særdeles interessant og meget informativ gennemgang af den hid-
tidige indsats vedr. bekæmpelse af Kærgaard-forureningen. Han slog fast, at forureningen kan be-
kæmpes, men at det forudsætter en bevillingsramme på ca. 90 mio. kr.  

I givet fald vil bekæmpelsen kunne foregå over en 6-7 års periode, i hvis forlængelse stranden kan åb-
nes for badning ca. 20 år senere. 

Efter Jørgen Fjeldsø Christensens indlæg blev der serveret kaffe, hvorefter generalforsamlingen blev 
afviklet med dagsorden i henhold til vedtægterne. 

 

Referat 
 

1. Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslog advokatfuldmægtig Martha Diernæs, Dahl Advokatfirma, som blev valgt. 

 

Dirigenten konstaterede heværet refter generalforsamlingens lovlighed i henhold til vedtægterne. 

 

 

2. Bestyrelsens beretning 

 

Formanden uddybede den i forbindelse med indkaldelsen udsendte skriftlige beretning, idet der 

indledningsvis blev fokuseret på de samarbejder vedrørende områdets fortsatte udvikling, som 

foreningen indgår i.  

 

Et særligt fokus rettede formanden på det stigende antal dispensationsansøgninger vedrørende - 

og ikke mindst overtrædelser af - lokalplanbestemmelserne. De for år tilbage utallige overtrædel-

ser vedr. farvevalg (vinduer, m.v.) er tilsyneladende blevet afløst af manglende efterlevelse af be-

stemmelserne vedr. terrænregulering. Foreningen er i dialog med Varde Kommune herom, og 

formanden gav udtryk for, at man fra politisk side signalerer forståelse for, at opfølgning på over-

trædelser må skærpes. 
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Herudover knyttede formanden uddybende kommentarer til bl.a. projekt vedr. legepladsetablering 

på udsigtshøjen ved Klitvej, udvidelse af det militære øvelsesområde, Henne Strand Life, Klitrock 

samt adgang til stranden langs den nordlige side af Henne Mølleås udløb i havet. 

 

Efter formandens beretningsaflæggelse blev der stillet en række spørgsmål til bestyrelsen: 

 

• En grundejer spurgte til bestyrelsens holdning til store sommerhuse med ekstraordinært 

mange sovepladser. Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke er begejstret for disse huse og 

målrettet forsøger at begrænse udbredelsen.   

 

• En grundejer udtrykte undren over, at bestyrelsen ønsker at etablere legeplads på udsigts-

højen, som efter den pågældendes opfattelse bliver ødelagt.  

 

Formanden oplyste, at etablering af legepladsen i alle henseender vil respektere udsigts-

højens karakter. Der vil således ikke blive foretaget terrænregulering, ligesom legepladsred-

skaberne vil blive udført i naturmaterialer. 

 

• En grundejer påpegede, at bestyrelsens håndtering af beskæring af træer og øvrig beplant-

ning på medlemmernes matrikler kan karakteriseres som selvtægt.  

 

Formanden oplyste, at fremgangsmåden har været anvendt – og nødvendig - i adskillige år, 

og at den i øvrigt sker i fuld forståelse med Varde Kommune. 

 

• En grundejer roste bestyrelsen for at indgå i initiativet med et fællesudvalg, som vil sikre, at 

grundejerne taler med større vægt i fælles anliggender. 

 

• En grundejer anmodede om status på udstykning af grunde i Henneby-området.  

 

Formanden kunne hertil blot oplyse, at bestyrelsen ikke har information udover, hvad der er 

fremgået af dagspressen. 
 

Beretningen blev herefter af dirigenten konstateret godkendt. 

 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

 

Kassereren gennemgik overordnet regnskabet med fokus på dets hovedtal. 

 

Efter besvarelse af et par afklarende spørgsmål blev regnskabet herefter af dirigenten konstateret 

godkendt. 
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4. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2019 og budgetforslag for 2020 

 

Kassereren gennemgik budget for 2019 (godkendt på sidste års generalforsamling) samt besty-

relsens forslag til budget for 2020. 

 

En grundejer efterlyste tidsplan for samt finansiering af legepladsetablering. Hertil oplyste forman-

den, at projektrammen er ca. kr. 600.000, som forventes finansieret via kr. 150.000 fra grundejer-

foreningen, kr. 150.000 fra Henne Strand Handelsstandsforening, mens den resterende del skal 

rejses via ansøgning om tilskud fra Varde Kommune samt andre sponsorer. Målet er at kunne 

indvi legepladsen i foråret 2020. 

 

Det forelagte budget for 2020 blev herefter af dirigenten konstateret godkendt.  

 

 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2020 

 

Bestyrelsen foreslog kontingentet forhøjet til kr. 950,- begrundet i ønske om henlæggelse til nye 

infrastrukturprojekter. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens godkendelse af kontingent-

forhøjelsen. 

 

6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne 

 

Da der ikke var modtaget forslag, var der intet at behandle under dette punkt. 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

På valg var Aase C. Thomsen og Poul Holm Joensen, som begge blev genvalgt med akklama-

tion. 

 

Suppleant Jesper Dahlmann, som indtrådte i bestyrelsen kort efter sidste års generalforsamling, 

blev valgt for ét år. 

 

I forlængelse af Henrik Ladefogeds ønske om at fratræde bestyrelsen ét år før udløbet af valgpe-

rioden, blev Søren Kistorp, Musvågevej 40, valgt for ét år.  

 

 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

 

Følgende suppleanter blev valgt: 

 

1. suppleant: Peder Jochumsen, Klitvej 7 

2. suppleant: Morten Westergaard, Gejlbjergvej 126 

 

Suppleanter vælges for et år. 
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9. Valg af revisor 

 

BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt. 

 

 

10. Eventuelt 

Grundejer Johan Jensen opfordrede til, at der tages initiativ til en offentlig høring vedrørende ud-
videlse af de militære øvelsesarealer.  

Laura Ullerup, Salili, orienterede om Henne Strand Life’s aktiviteter og opfordrede til, at flere stil-
ler sig til rådighed. 

Herefter nedlagde dirigenten sit hver og overlod ordet til formanden. Denne takkede dirigenten for at 
have sikret en afvikling af generalforsamlingen i god ro og orden, hvorefter de fremmødte afslutnings-
vis opfordredes til at deltage i den traditionelle strandrensning påskelørdag som allerede annonceret. 

 
 
 
 
 
 
 
Martha Diernæs 
dirigent 
 
 
 
 
 
 
N. J. Pedersen    Jesper Dahlmann   Poul Holm Joensen 
formand    
 
 
 
 
 
 
Aase C. Thomsen   Henrik Ladefoged 
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