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www.vejers.nu 
Formand Allan Junge, Diget 16, 6800 Varde. Tlf. 40539756. Mail: ajunge@bws.dk 

 
Til medlemmerne              Juni 2014 
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Vejers Strand lørdag, den 
12 juli 2014 kl. 14.00 på Strandhotellet i Vejers med følgende: 
 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Det reviderede regnskab til godkendelse. 

Der aflægges endvidere regnskab for vejfonden. 
4. Fastlæggelse af det årlige kontingent og vejbidrag. 
5. Forslag fra bestyrelsen: Nyt slidlag på Engesøvej (delvis 

egenbetaling) og efterfølgende Fusion med Nordstrandens Vejlaug 
6. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftlig sendes til formanden 
senest 7 dage inden generalforsamlingen. 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 
8. Valg af 2 bestyrelsessupleanter for en 1-årig periode 
9. Valg af 2 revisorer for en 1-årig periode 
10.Præsentation af Aktivitetsudvalget, Musik-, Kultur og Sportsudvalg 
11.Eventuelt 

 
Der vil ved indgangen blive foretaget registrering af de deltagende medlemmer og udleveret 
stemmesedler. 
 
Kasserer Jens Dahlgaard, bestyrelsesmedlem Peder Nissen Hansen, bestyrelsesmedlem Lars 
Dalum og bestyrelsessuppleant Ole Rabjerg Bonde er på valg. Peder Nissen Hansen og Lars 
Dalum modtager genvalg.  
 
Der gøres opmærksom på, at indkaldelsen er sendt via e-mail til de mailadresser, som 
medlemmerne har været så venlige at meddele bestyrelsen. 
 
Kontingent og vejbidrag er opkrævet i juni måned sammen med Vandværkets opkrævning af 
vandafgift. 
 
Der vedlægges tillige indkaldelse m.v. til generalforsamling til andelshaverne i Vandværket og 
til medlemmerne af Nordstrandens Vejlaug. 
 
Bestyrelsen ønsker hermed alle medlemmer en god, varm, sol- og oplevelsesrig sommer i 
Vejers.  Samtidig håber vi, at mange medlemmer deltager i generalforsamlingen. 
 

E-mailadresser, adresseændringer og ejerskifter. 
Bestyrelsen vil gerne takke for de 968 e-mailadresser, vi har modtaget. Det letter 
postgangen, og der spares dyr porto. Den sparede porto bruges til arrangementer, så vi vil 
meget gerne opfordre alle medlemmer – der har en e-mailadresse - til at sende denne.   E-
mailadresser, ændring af hjemadresser, navn og adresse på nye ejere af 
sommerhuse bedes meddelt bestyrelsesmedlem Dann Olsen - e-mail: 
Dann.Olsen@eg.dk 
 
Med venlig hilsen  -  på bestyrelsens vegne  -  Allan Junge / Formand 
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Arrangementer 
Der var musik i Pinsen i Vejers – I teltet var der lørdag Pinsebal arrangeret af Musikudvalget 
og søndag Pinse-brunch med Jazz leveret af Ringkøbing Big Band arrangeret af Cafe Tropic, 
Musikudvalget og Grundejerforeningen. Det blev 2 dejlige og hyggelige arrangementer, som 
mange nu har bedt os gentage næste år !  
 

Kommende Arrangementer 
Notér allerede nu de kommende arrangementer i din kalender – eller endnu bedre – 
få fat i det nye by- og områdekort samt aktivitetskalendere  over Oplevelser i 
Vejers.  Du kan også holde dig orienteret om arrangementer og oplevelser på foreningens 
hjemmeside:  www.vejers.nu eller på Facebook – Vejers Oplevelser. 
 
Skt. Hans - mandag den 23 juni 2014:  
Erhvervsforeningen og Grundejerforeningen afholder Skt. Hans på Vejers Syd-strand.  
 
20.00   Mindre bål med sno-brød for børn 
20.00   Musik i teltet ved Tamburin Band 
20.30 Båltale ved Peter Nielsen, tidligere byrådsmedlem i Varde nu leder 
                 af Blåvandshuk Idrætscenter.  
21.00 Bålet tændes og midsommervisen synges 
 Herefter fortsætter den musikalske underholdning 
 Der kan købes pølser, øl og vand 
 
Morgen fitness på stranden – hele sommeren ! 
I Ugerne 28, 29, 30 og 31 – mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 11.00 - kører Imove 
morgen fitness på stranden. Deltagelse koster kr. 20/person/gang i ugerne 28, 30 og 31 
mens uge 29 sponsoreres af Grundejerforeningen som en del af programmet for ”Uge 29 
Vejers – Sportsugen”.  
 
Norstrandens Vejlaug Generalforsamling – lørdag den 5 juli 2014 kl. 14.00: 
Afholdes på Strandhotellet i Vejers. 
 
Tennisklubbens Generalforsamling – lørdag den 12 juli 2014 kl. 10.30: 
Afholdes på Strandhotellet i Vejers. 
 
Grundejerforeningens Generalforsamling – lørdag den 12 juli 2014 kl. 14.00: 
Afholdes på Strandhotellet i Vejers. 
 
Frokostjazz – søndag den 13 juli 2014 kl. 11.00-14.00: 
Afholdes på Strandhotellet i Vejers.  Musik leveres af Jazz-bandet Riverband der er et godt 
sammenspillet band som leverer varen - se og hør på www.riverband.dk.  
 
Vandværkets Generalforsamling – lørdag den 26 juli 2014 kl. 14.00: 
Afholdes på Strandhotellet i Vejers. 
 
 

Uge 29 Vejers - Sportsugen: 
(søndag 13 – lørdag 19 juli) 
 
Grundejerforeningen (Sportsudvalget) afholder for 3. gang sportsuge i Vejers. 
 
Sportsudvalget og de mange arrangører har atter udvidet programmet for Sportsugen ”Uge 
29 Vejers”  og igen med fokus på sjov, hyggelig og sund motion i naturen i Vejers. 
 
I Sportsugen har vi fra søndag til fredag 22 forskellige sports-genre på programmet, og ialt 
dækker dette over 41 arrangementer i løbet af ugen. Der bliver rig mulighed for alle ☺ 
 

http://www.vejers.nu
http://www.riverband.dk
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Programmet for uge 29 (OBS: fremgår også af Juli aktivitetskalenderen): 
 
Søndag 13 juli kl. 10 – 16 : 
Kl. 10 – 16.  Stort Beach Sportsstævne (betal kun for 1 men deltag i 3) kun kr. 50 pr. person 
Beach-soccer - Arrangør Boldklubben Vestkysten 
Beach-volley – Arrangør Varde Volley 
Beach-handball – Arrangør JHK Kreds 7 
Arrangeret turnering formiddag og åben turnering eftermiddag. Se mere på www.vejers.nu 
 
Mandag 14 juli: 
Kl.   8.00 – Morgensvømning med kaffe og rundstykke. Arrangør: Bodil Frandsen/Bagerhuset 
Kl. 10.00 – Fitness (Puls og styrke) på stranden. Arrangør: Imove/Gitte 
Kl. 12.00 – Fiske konkurrence ved Strib Sø. Arrangør: Grundejerforeningen/Lars Dalum 
Kl. 13.00 – Strikke hygge (pynt et træ) ved Flittiglise. Arrangør: Flittiglise 
Kl. 14.00 – GPS Skattejagt konkurrence - start ved Stjernecamping. Arrangør: GPS-udvalget 
Kl. 14.00 – Cross Fit på stranden. Arrangør: Oksbøl Idrætscenter/Thomas Ratleff 
 
Tirsdag 15 juli: 
Kl.   8.00 – Morgensvømning med kaffe og rundstykke. Arrangør: Bodil Frandsen/Bagerhuset 
Kl. 10.00 – Spinning på stranden. Kræver tilmelding ! Arrangør: Oksbøl Idrætscenter / Nanna 
Kl. 10.00 – Hav-kajak og Supsurfing ved stranden. Arrangør: DGI / Hans Verner Frandsen 
Kl. 13.00 – Undervisning i blomsterpynt ved Flittiglise. Arrangør: Flittiglise 
Kl. 14.00 – Mountainbike (prøve og konkurrence) ved Bordrup Plantage. Arrangør: OCT 
Kl. 14.00 – Cross Fit på stranden. Arrangør: Oksbøl Idrætscenter/Thomas Ratleff 
Kl. 16.30 – Gå-motion, snaps og spiselige planter i naturen. Afgang Strandhotellet. 
                 Arrangør: Bodil Frandsen. 
Kl. 17.00 – Orienteringsløb konkurrence (rasteplads lige før byskiltet). Arrangør: OK Vest 
Kl. 23.00 – Orienteringsløb konkurrence – natløb (samme sted). Arrangør: OK Vest 
 
Onsdag 16 juli: 
Kl.   8.00 – Morgensvømning med kaffe og rundstykke. Arrangør: Bodil Frandsen/Bagerhuset 
Kl. 10.00 – Fitness på stranden (Tabata). Arrangør: Imove / Dorthe 
Kl. 10.00 – Tennis konkurrence ved tennisbanen. Arrangør: Tennisklubben 
Kl. 13.00 – Strikke hygge (pynt et træ) ved Flittiglise. Arrangør: Flittiglise 
Kl. 14.00 – Petanque konkurrence ved stranden. Arrangør: DGI Petanque 
Kl. 14.00 – Cross Fit på stranden. Arrangør: Oksbøl Idrætscenter/Thomas Ratleff 
Kl. 16.00 – Pansermuseet fra Oksbøl viser køretøjer på stranden. Arrangør: Pansermuseet 
Kl. 20.00 – Kirkekoncert i Mosevrå Kirke. Arrangør: Menighedsrådet 
 
Torsdag 17 juli: 
Kl.   8.00 – Morgensvømning med kaffe og rundstykke. Arrangør: Bodil Frandsen/Bagerhuset 
Kl. 10.00 – Beach-soccer konkurrence på stranden. Arrangør: Boldklubben Tennisklubben 
Kl. 13.00 – Strikke hygge (pynt et træ) ved Flittiglise. Arrangør: Flittiglise 
Kl. 14.00 – Røde Kors laver demo på stranden. Arrangør: Røde Kors 
Dagen     – Pansermuseet fra Oksbøl viser køretøjer på stranden. Arrangør: Pansermuseet 
 
Fredag 18 juli: 
Kl.   8.00 – Morgensvømning med kaffe og rundstykke. Arrangør: Bodil Frandsen/Bagerhuset 
Kl. 10.00 – Fitness på stranden (Zumba). Arrangør: Imove/Flemming 
Kl. 10.00 – Minigolf konkurrence ved Familiecamping. Arrangør: Peter Nielsen 
Kl. 13.00 – Strikke hygge (pynt et træ) ved Flittiglise. Arrangør: Flittiglise 
Kl. 14.00 – GPS-skattejagt – start ved Stjernecamping. Arrangør: GPS udvalget Vejers 
Kl. 14.00 – Cross Fit på stranden. Arrangør: Oksbøl Idrætscenter/Thomas Ratleff 
Kl. 15.00 – Præmieoverrækkelse i teltet på stranden. Arrangør: Grundejerforeningen 
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Sportsugen bliver både sjov og hektisk og der er udfordringer for enhver smag – børn, unge, 
ældre og familier eller hold af forskellige slags (vej-hold, familie-hold, venne-hold, 
forretnings-hold o.lign.).  
 
Bortset fra sportsstævnet (søndag 13 juli) er der gratis tilmelding til alle aktiviteter i teltet 
på stranden ! 
 
Der er igen i år sponsorer fra erhvervslivet i Vejers der uddeler præmie til vindere. 
 
”Uge 29 Vejers” afsluttes på Strandhotellet med den lækre buffet og 
efterfølgende Dansant lørdag den 19 juli kl. 18 – 24.  
NB:  Husk bordbestilling hos Strandhotellet på tlf. 75277018. 
 
Aktivitetsudvalgets kalender for juli vil indeholde hele programmet for ”Uge 29 
Vejers”.  Kalenderen udsendes til medlemmer på mail, kan rekvireres lokalt i Vejers 
og findes på Facebook: Oplevelser Vejers Strand samt på foreningens hjemmeside 
www.vejers.nu  
 
Vi vil her gerne bringe en speciel stor tak til alle, der bidrager til at gøre ”Uge 29 Vejers” 
hyggelig, festlig og fornøjelig for medlemmer, besøgende, turister, arrangører og 
erhvervslivet. 
 

Arrangementer efter uge 29: 
Fremgår af aktivitetskalenderen for juli samt kommende aktivitetskalendere for 
august -september samt oktober – december. 

 
Bestyrelsen 

 
På generalforsamlingen i 2013 blev Dann Olsen, Ole Rabjerg Bonde og Allan Junge valgt. 
 
Følgende er på valg i 2014: 
Jens Dahlgaard – kasserer – modtager ikke genvalg. 
Peder Nissen Hansen – bestyrelsesmedlem og sekretær – modtager genvalg. 
Lars Dalum – bestyrelsesmedlem – legepladsen, Skt. Hans m.m. – modtager genvalg. 
Ole Rabjerg Bonde – bestyrelsessuppleant og varetager opkrævninger af kontingent / vejfond 
– modtager ikke genvalg. 
 
Alle der modtager genvalg, vil også være bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen. 
 
Herudover vil bestyrelsen indstille Christen Espersen, Nordvej 102A til nyt 
bestyrelsesmedlem. 
 
Bliver ovenstående valgt på generalforsamlingen vil bestyrelsen konstituere sig således: 
Allan Junge  Formand og medlem af Aktivitetsudvalget samt Sportsudvalget 
Peder Nissen Hansen Kasserer 
Dann Olsen  Bestyrelsesmedlem – hjemmeside og adressekartotek 
Lars Dalum  Bestyrelsesmedlem – Legepladsen, Skt. Hans m.m. 
Christen Espersen Bestyrelsesmedlem – Sekretær, veje og stier. 
Pt. åben  Bestyrelsessupleant 
Pt. åben  Bestyrelsessupleant 
 
Foreningen varetager medlemmernes interesser og markerer sig blandt de mange 
interessenter, som allerede har fokus på Vejers, men markerer sig også overfor de 
interessenter, hvor det rette fokus måske har brug for en ”hjælpende hånd”. 
 
Bestyrelsen har haft et travlt år, med en del egne bestyrelsesmøder og derudover også 
deltaget i nedenstående møder med andre interessenter.  

    

http://www.vejers.nu
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• Møder med interessenter: 
o Aktivitetsudvalget, Vejers Strand Oplevelser, Musikudvalget 
o Varde Kommune – Partnerskabsmøde for turismeudvikling, møde vedr. skiltning, 

strandrensning samt byggeprojekter. 
o Møde med ny borgmester Erik Buhl samt folketingsmedlem Hans Chr. Thoning. 
o Møde med ny politiker Connie Høj, politiker Preben Friis-Hauge, direktør for Plan & 

Teknik Bent Peter Larsen 
o Vejers Erhvervsforening – Generalforsamling 
o Fusionsforhandlinger med Nordvejens Vejlaug 
o Sydenergi - fibernet 
o Fællesmøde for sommerhusgrundejerforeningerne 
o Møde med beboere på Gulspurvevej vedr. problemer med overflade vand 
o Sportsudvalget – bla. Uge 29 Vejers – Sportsugen – flere møder med arrangører. 

 
Opgaver i fokus 

Bestyrelsen sætter løbende nye emner i fokus, og har i 2013/2014 berørt følgende: 
• Styrke samarbejdet med Vejers´mange interessenter 
• Veje, stier og cykelstier  
• Ny hjemmeside og foreningens informationspolitik 
• Varde kommune: Ny lokal plan for Vejers, Ny Cykelsti til Blåvandvej, et torv i Vejers, 

Udviklingsplanen, Partnerskabsmøde 
• Skovlegepladsen samt sportsbanerne 
• Turismeudvikling, turistinformation, sæsonens arrangementskalendere og cykelkort 
• Salgsprocessen af de lejede grunde i Vejers 
• Arrangementer – Skt. Hans, Frokost Jazz, Pinse Jazz, Uge 29 Vejers 
• Aktivitetsudvalget og Vejers Strand Oplevelser 
 
 

Kontingent og vejfondsbidrag m.v. 
Grundejerforeningen, Nordstrandens Vejlaug og Vejers Strand Vandværk samarbejder om 
fælles opkrævning af kontingent, vejbidrag, vandafgift, gebyrer samt fælles postfremsendelse 
m.v. Formålet er, at spare omkostninger og lette administrationen for de 3 foreninger.  
 
Spørgsmål vedrørende Grundejerforeningens kontingent og vejbidrag rettes til 
grundejerforeningens kasserer som efter generalforsamlingen vil være Peder Nissen Hansen – 
e-mail: pnh@dlr.dk 
 
Foreningens kontingent udgør kr. 200 pr. medlem pr. år hvoraf ca. kr. 100 anvendes til 
arrangementer m.m. via foreningens egne tiltag eller via Vejers Strand Oplevelser. 
 
Foreningens økonomi er fortsat god. 2013 afsluttes med et overskud på kr. 55.970 og 
foreningen har ved regnskabsårets slutning (31 dec 2013) en formue på kr. 265.576. 
 
Vejfondens økonomi er også god. Vejfonden får et overskud i regnskabsåret 2013 på kr. 
75.215 Formuen i Vejfonden er kr. 312.060 hvorfor vejfondsbidraget på kr. 200 pr. år pr. 
husstand kan fastholdes. 
 

Hjemmeside www.vejers.nu 
OBS: Hjemmesiden har af tekniske årsager skiftet addresse til www.vejers.nu ! 
Overordnet er hjemmesiden kategoriseret ved 3 inddelinger med tilhørende underinddelinger:  

1. Oplevelser (Natur, Kultur, Musik, Sport) 
2. Medlemmer (vedtægter, generalforsamling, nyttige oplysninger ) 
3. Aktivitetsudvalget (medlemmer af aktivitetsudvalget med link til hjemmesider m.m.) 

 
Vi håber medlemmerne anvender den nye hjemmeside. 
 

 
 
 

http://www.vejers.nu
http://www.vejers.nu
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Støtte og medlemskaber 
Badesikkerheden er en mærkesag for Vejers. Erhvervsforeningen og Grundejerforeningen 
bidrager hver med kr. 12.500 – samlet kr. 25.000 til TRYGfonden – for at stille livreddere og 
tårn m.v. til rådighed. 
 
Foreningen støtter endvidere Røde Kors med kr. 5.000 for den samarittervagt, som hvert år 
stilles til rådighed for gæsterne på stranden. 
 
Foreningen er medlem af Ervervsforeningen i Vejers samt Varde Erhverv- og Turistråd. 
 

Vejene 
Bestyrelsen har i påsken 2014 afholdt motionscykeltur i Vejers. Vi får både sund motion og 
efterset samtlige veje og stier. Udover hygge og motion tages der fotos og noteres ned 
således evt. huller, klipning m.m. efterfølgende kan sættes i gang.  
 
Det er Kristian Kristiansen der skraber grusvejene og tilfører grus, så en stor tak for det fine 
arbejde.  
 
Den asfalterede del af Engesøvej er i en dårlig forfatning og trænger til renovering samt nyt 
slidlag. Se mere under afsnittet ”Engesøvej / Nordstrandens Vejlaug” nedenfor. 
 
De store huller i Nordvejens P- Plads er repareret. Vi retter hermed en stor tak til ejerne af p-
pladsen. Det er virkelig et kærkomment tiltag. 
 
Spørgsmål omkring vejene kan stilles til bestyrelsen. 

 
Engesøvej / Nordstrandens Vejlaug 

Der er afholdt fusionsmøder med Nordvejens Vejlaug, og der er enighed om konditionerne og 
den fremtidige drift. En betingelse for fusion er dog at begge asfaltveje (Nordvejen og 
Engesøvej) renoveres og tilføres slidlag INDEN fusionen. Begge parter arbejder på at dette 
kan ske, når en fusion er vedtaget på generalforsamlingerne i 2014. Da det er en 
ekstraordinær reparation af Engesøvej vil bestyrelsen anbefale at hver grundejer i området 
der anvender Engesøvej - ekstraordinært - indbetaler kr. 2.500 til etablering af det nye 
slidlag. Herudover afholder Vejfonden udgifter i størrelsesorden kr. 100.000. 
Vi håber grundejere omkring Engesøvej samt øvrige medlemmer af vejfonden, vil godkende 
denne samlede disposition. 
 

Den nye cykel-sti 
Den nye cykel-sti helt ud til Blåvandvej vil stå ”køreklar” primo juli, og vi håber den bliver 
som alle forventer. Aktivitetsudvalget arbejder med Turistrådet og Varde Kommune på ideer 
til den officielle indvielse af cykelstien (pt. forventes dette lørdag den 23 august – nærmere 
info følger) hvor vi forventer et større arrangement. Der arbejdes i retning af, at opfordre 
mange til at tage cyklen til Vejers, idet vi nu kan melde, ”at alle cykelstier fører til Vejers” ☺  
Der arbejdes endvidere på et større arrangement som afslutning på indvielsen – hvis muligt 
på stranden i Vejers. Der forventes støtte til indvielsen fra Varde Kommune – Kommunen har 
fået titlen ”Årets cykel kommune i Danmark” og man ønsker derfor at markere indvielsen. 
   

Legepladsen og tennisbane m.v. 
Legepladsen, som er offentlig tilgængelig, er omfattet af nogle stramme sikkerhedsregler med 
årlig inspektion af en legepladsinspektør, samt et tilhørende egenkontrol program. 
Bestyrelsesmedlem Lars Dalum gør et flot arbejde med egenkontrol, og for at bevare 
legepladsens legeredskaber i så god stand som muligt, men vi undgår dog ikke udskiftninger 
hen ad vejen. Der har været inspektion i foråret og anmærkninger er udbedret og endvidere 
godkendt af Naturstyrelsen, som er udlejer af arealet. 
 
Tennisbanen er i rigtig fin stand med nyt græstæppebelægning samt net og måltavle. 
Tennisklubben tilbyder medlemskab for et kontingent på kr. 350 årligt. Medlemskabet gælder 
husstanden (familien) men IKKE lejere. Man kan også leje og reservere banen ved 
henvendelse til Raaschou Feriehusudlejning, Vejers Havvej. En time koster kr. 80. 
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Renovation 
Sommerhusområderne i Varde Kommune kan vælge mellem 1) 36 ugers tømning med flest 
tømninger i højsæson og ved højtider 2) ugetømning hele året og 3) en bringe-ordning, hvor 
man selv afleverer dagrenovationen til centralt placerede affaldscontainere. Bestyrelsen har 
kun hørt ros om selve ordningen samt de 2 fine containersystemer der nu findes i Vejers. 
 
Grenaffald skal fortsat håndteres som haveaffald, d.v.s bringes til genbrugspladsen i Oksbøl 
eller flises. Grundejerforeningen tilbyder en ordning hvor grenaffald afhentes til Skt. Hans – 
deadline for tilmelding var 13 juni hvilket tidligere er informeret. Det frarådes på det 
kraftigste – pga. brandfare – at oplægge grenaffald i skel eller på grunden. 

 
Erhvervsforeningen 

Foreningen har et godt samarbejde med Erhvervsforeningen, og der udføres mange gode 
fælles tiltag for Vejers – bla. Vejers Strand Oplevelser. I samarbejde med Erhvervsforeningen 
har der været møder med Varde Kommune omkring ny lokalplan for Vejers. Foreningen 
ønsker her at takke Erhvervsforeningens medlemmer og den nye formand Lissa Skjellerup for 
et fortsat godt og udbytterigt samarbejde.  
 

Udviklings- og lokal plan 
Varde Kommune har færdiggjort ny lokal plan for Henne, og turen er nu kommet til Vejers. 
Foreningen har i samarbejde med Erhvervsforeningen på flere møder gjort Varde Kommune´s 
borgmester, politikere og embedsmænd opmærksom på, at Vejers har mulighed for at 
forblive noget helt særligt – og især skal der værnes om naturen og charmen som strand-by.  
Vi arbejder derfor på at få godkendt et natur-projekt for Vejers, således at dette sikres – 
både via lokal plan og eventuelt senere via tilskudsmidler, der kan støtte netop det naturlige 
og den uspolerede charme, som man efterhånden ikke finder ret mange steder mere. 
 
Tolker vi resultatet af møderne med Varde Kommune - indtil nu - har det arbejde som 
Aktivitetsudvalget og Vejers Strand Oplevelser (under rammerne af indsatsområderne Natur – 
Kultur – Musik – Sport) medvirket til, at give en bedre forståelse for, hvor vigtigt det er at 
værne om Vejers unikke natur og særpræg. Vi glæder os derfor til at arbejde videre med 
dette projekt – i god samarbejde mellem foreningen, erhvervslivet og Varde Kommune.   

 
Sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune 

Grundejerforeningernes årlige fællesmøde blev afholdt den 4 februar ved Kvie Sø. 
Emner der igen blev berørt var: 

• Hastighedsbegrænsende foranstaltninger i sommerhusområderne 
• Cykelstier især med fokus på turisme 
• Mobil-dækninger 
• Fælles deklarationer / lokalplaner 
• Problemer med overfladevand 
• Partnerskabet med Varde Kommune 
• Samt enkelte emner som ikke omhandlede Vejers 

 
Problemerne med overfladevand var klart det største punkt og det medførte en del debat. 
 
Resultatet fra drøftelserne på mødet blev formidlet videre på foreningernes fællesmøde med 
Varde Kommune. 
 

Partnerskab for turismeudvikling - møde med Varde Kommune 
Der blev i april afholdt Partnerskabsmøde med Varde Kommune med fokus på 
turismeudvikling. 
 
Varde Kommune fandt anledning til at evaluere Partnerskabsmøderne, som i en vis 
udstrækning havde overlappet fællesmøderne for grundejerforeningerne. Alle parter var enige 
om, at der ikke var behov for overlap og at man i stedet fremadrettet skal bruge 
Partnerskabsmøderne til fokus på turismeudviklingen. 
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Miljøministeriet har netop i foråret udgivet en pjece med forslag til styrkelse af kystturisme. 
Der er flere spændende tiltag, som vil kunne gavne Vejers. Se Miljøministeriets pjece på 
www.vejers.nu 
 

Salget af statens udlejede grunde 
Staten har ikke solgt en af de 89 udlejede grunde i Vejers da tilbudsfristen udløb 1 maj 2014.  
Miljøministeren har derfor forlænget tilbudsfristen med en ny 5-årig periode for grundene i 
Vejers. Samtidig vil man kopiere salgsprocessen fra Nordjylland, som har medført et 
betydeligt antal salg af grunde. Grundejerforeningen er kaldt til møde om den nye 
salgsproces 1 juli. Vi vil informere nærmere herom efterfølgende. 
 

Blå flag og strandrensning 
I april blev der med stor hjælp fra fastboere og medlemmer afholdt strandrensning. Varde 
Kommune udførte en maskinel rensning på stranden, mens rensning langs klit-foden blev 
foretaget manuelt. Hermed en stor tak til alle der deltog i denne strandrensning. 
Det blå flag er igen hejst i Vejers. Der kommer også i år livreddere, ligesom Røde Kors vil 
være på plads med samaritter. Kommunen vil gøre sit til, at stranden holdes farbar og ren. 
 
God sommer til alle med ønsket om et hyggelig, fornøjelig sommer i Vejers – En oase ved 
Vesterhavet ! 

Bestyrelsen 
 
 

Bestyrelsen 2012 - 2013. 
Formand 
Allan Junge, Diget 10, 6800 Varde, tlf. 75225541 / 40539756  
ajunge@bws.dk (Plantørstien 1, Vejers) 
 
Kasserer (samt veje og stier) 
Jens Dahlgaard, Nørremarksvej 256, 6800 Varde, 40864103 
jedah@danicapension.dk (Fugltoft 10, Vejers)  
 
Sekretær 
Peder Nissen Hansen, Revlingevej 20, 6800 Varde, 40802898 
nissen95@hotmail.com (Nordvej 104, Vejers) 
 
Bestyrelsesmedlem (Legepladsen, Skt.Hans samt praktiske opgaver) 
Lars Dalum, Ulriksholmvej 17, 5300 Kerteminde, 29441044  
lars-dalum@dbmail.dk (Mågevej 17 A, Vejers) 
 
Bestyrelsesmedlem (Hjemmesiden)  
Dann Olsen, Ekkodalen 7, 6000 Kolding, 20859891 
Dann.Olsen@eg.dk (Sydvej 39, Vejers)  
 
Bestyrelsessuppleant (Opkrævninger kontingent og vejfond) 
Ole Rabjerg Bonde, Markvænget 5, 6800 Varde, 75223515 
ole.rabjerg@gmail.com (Gulspurvevej 12, Vejers) 

http://www.vejers.nu

