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

 
Til medlemmerne              Juni 2018 
 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Vejers Strand lørdag, den 
14 juli 2018 kl. 14.00 i teltet på stranden 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 & Vejers Venner 
4. Fastlæggelse af det årlige kontingent og vejbidrag. 

5. Forslag fra bestyrelsen 

• Renovering af Engesøvej i 2019 
6. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftlig sendes til formanden 
senest 14 dage inden generalforsamlingen. 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 
8. Valg af 2 bestyrelse suppleanter for en 1-årig periode 
9. Valg af 2 revisorer for en 1-årig periode 

10.Eventuelt 
 

Der vil ved indgangen blive foretaget registrering af de deltagende medlemmer og udleveret 
stemmesedler. 

 
Bestyrelsesmedlem Peder Nissen Hansen, Lars Dalum og Christen Espersen samt 
suppleanterne Hans Verner Frandsen og Thomas Ebbesen er på valg. Alle 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 opkræves af Vandværket. 

 
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 mange e-mailadresser, vi har modtaget. 
Foreningen har i dag e-mail adresser til 1.050 sommerhusadresser. 

  
E-mailadresser, ændring af hjemadresser, navn og adresse på nye ejere af 
sommerhuse bedes meddelt formanden Allan Junge - e-mail: ajunge@bws.dk 

 
På bestyrelsens vegne 

Med venlig hilsen 
Allan Junge 
Formand 

 

 

 

http://www.vejers./
mailto:ajunge@bws.dk
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Nyheder 
 

Indvielse af nyt info-hus i Vejers - Meldehuset 
 
På vej mod stranden, lige mellem Vejers Havvej 74 og 76 finder du et lille smukt grønt træ-

hus. En tro kopi af de gamle Meldehuse som stod på stranden når der skulle ringes efter 
nødhjælp. Meldehuset vil fremover blive anvendt til informationshus og i tæt samarbejde med 

facebook gruppen Urlaub in Vejers har Vejers Venner opsat 3 smukke bænke i Vejers. 
Meldehuset og bænk indvies lørdag den 23 juni kl. 16.00 hvor også den traditionelle 
vestkyst kaffe-punch med krems bliver serveret. Alle er velkomne. 

 

Skt. Hans 2018 
 

Tilladelse til afbrænding ved Skt. Hans kom den 19 juni kl. 12.00. 
Bestyrelsen har derudover vendt situationen omkring sikkerhed med brandchefen. 

Programmet er: Kl. 20.00 musik v/Bjarnes Badminton Bad Boys Band. Kl. 20.30 Båltale 
v/sognepræst Mette Frydendahl Tarbensen Ål Kirke. Kl. 21.00 tændes bålet og 
midsommervisen synges. Herefter fortsætter musikken. 

 

Strandhotellet 
 
Freja Ejendomme A/S, som har overtaget Strandhotellet og grunden fra Naturstyrelsen, har 
sat grund og bygning i udbud. Forventet salgspris kr. 12 mio. 

Prospektet lægger op til mulighed for en udvidelse/fornyelse til 3.346 etage m2 i 1-2 etager 
mod nuværende 2.250 etage m2 og 31 værelser. 

Udbudsprospektet kan ses på Freja Ejendommes hjemmeside: www.freja.biz 
 

Esmark – nyt bureau-byggeri 
 
I forbindelse med Esmark´s nye byggeri har Esmark sendt en ansøgning til Varde Kommune 

om at flytte den eksisterende miljøstation på P-pladsen vest for Esmark. Ønsket medfører at 
Varde Kommune skal 1) sælge en del af p-arealet til Esmark, 2) flytte eller nedlægge 
miljøstationerne og hvis disse flyttes 3) reducere p-arealet med 6 p-pladser. 

Samtidig medfører ønsket fra Esmark at færdslen på hele p-arealet ensrettes og udkørslen 
ved Bagerhuset reduceres. 

 
Grundejerforeningen er høringspart og har indsendt indsigelser: 

• Varde Kommune bør ikke sælge ud af m2 fra den i forvejen trængte p-plads 
• Miljøstationerne bør ikke flyttes såfremt dette medfører enten nedlæggelse af 

miljøstationerne eller tab af 6 p-pladser. 
• P-arealet er ofte hele fyldt op og der er i forvejen for få p-pladser i Vejers by 

hvorfor p-arealerne ikke bør reduceres – tværtimod. 
 
Varde Kommune afventer svar fra Esmark hvorefter Grundejerforeningen bliver orienteret. 

 

 

 
 
 
 

http://www.freja.biz/
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Fællesudvalg for sommerhusgrundejerforeninger i 
Varde Kommune (FSVK) 
 

I februar 2018 etablerede de samlede sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune et 
nyt Fællesudvalg. Udvalget har repræsentanter fra Blåvand, Henne, Vejers, Jegum og Hejbøl. 

Udvalget har konstitueret sig med Vejers som det første formandskab. 
 
Medlemmer af Fællesudvalget: 

• Bodil Tang Kristensen, Hejbøl m.fl. 
• Helle Marquertsen, Jegum 

• Søren Bjerre, Blåvand 
• Niels Jørgen Pedersen, Henne 

• Allan Junge, Vejers 
 
Fællesudvalget arbejder under mandat fra alle sommerhusgrundejerforeninger og 

repræsenterer i sit arbejde godt 8.000 sommerhuse i Varde Kommune. 
 

Fællesudvalget blev i april accepteret af Varde Kommune på lige fod med Erhvervsliv, 
Udlejningsbureauer og udviklingsråd i relation til arbejdet omkring udvikling og 
implementering af Varde Kommunes turismestrategi. 

 
8.000 sommerhuse repræsenterer en meget stor del af det ”produktionsapparat” som 

turismestrategien og udviklingen hviler på. Således står sommerhuse for 74% af 
turistovernatningerne. 
 

Det var derfor også helt naturligt at Varde Kommunes Borgmester Erik Buhl og byrådet hilste 
Fællesudvalget velkommen. 

 
Fællesudvalget har nedfældet nogle overordnede formål som er forevist og accepteret af 
sommerhusgrundejerforeningerne og efterfølgende informeret til Varde Kommune. 

 
Formål med Fællesudvalget: 

• Medvirke til at gøre Varde Kommune til “Danmarks bedste 
sommerhuskommune” 

• Medvirke til øget fokus på kvalitet i sommerhusområderne contra fokus på 

kvantitet 
• Medvirke til bredere udvikling af sommerhusområderne contra “koncentrat” – 

som f.eks. i Blåvand 
• Medvirke til differentieret udvikling af sommerhusområderne i hele Varde 

Kommune – således turisterne oplever et bredt og varieret tilbud 

• Medvirke til bedre infrastruktur, p-arealer og færre industri-sommerhuse 
• Medvirke til at der udarbejdes lokalplaner for alle sommerhusområderne 

   
Fællesudvalget har nedfældet en række actions og opgaver for dels at etablere udvalget og 
dels skabe ”fodfæste” i samarbejdet mellem sommerhusgrundejerforeninger, erhverv, 

udviklingsråd samt Varde Kommune, ligesom der søges en positiv kommunikation til pressen. 
 

Vi håber medlemmerne tager godt imod initiativet – også i relation til fremtiden for Vejers. 
 

Vandudvalg for sommerhusgrundejerforeninger i 
Varde Kommune 
 

Der er ligeledes etableret et fælles Vandudvalg. Formålet er her, i tæt samarbejde med Varde 
Kommune, at arbejde proaktivt med de langsigtede klimaudfordringer på vandområdet i 
sommerhusområderne i Varde Kommune. Udvalget er under etablering og konstituering. 
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Kommende arrangementer 
 

Udvalgene for Musik, Kultur, Natur, Pighvar, Rav og Sport i regi Vejers Venner arbejder for 
oplevelser og arrangementer i Vejers. 
Vejers Venner har igen udarbejdet omfattende og rigtig flot program for sæson 2018.  

 
Det vil føre for vidt, at orientere om alle oplevelser og arrangementer i denne skrivelse 

hvorfor der henvises til 2018-kalenderen over sæsonens arrangementer. 
 
Du kan også holde dig orienteret om arrangementer og oplevelser på foreningens 

hjemmeside:  www.vejers.nu eller på en af Facebook siderne – Vejers Venner, 
Ravfestival-Vejers,  Vejers Strand Nostalgi og Urlaub im Vejers. 

 
Du kan OGSÅ finde et trykt eksemplar af Vejers Venner’s 2018-program i 
Meldehuset – det nye informationshus 

 
Generalforsamlinger i Vejers 
 

Nordstrandens Vejlaug Generalforsamling – lørdag den 14 juli 2018 kl. 10.00: 
Afholdes i teltet på stranden i Vejers. 

 
Tennisklubbens Generalforsamling – lørdag den 14 juli 2018 kl. 10.30: 
Afholdes i teltet på stranden i Vejers. 

 
Grundejerforeningens Generalforsamling – lørdag den 14 juli 2018 kl. 14.00: 

Afholdes i teltet på stranden i Vejers. 
 
Vandværkets Generalforsamling – lørdag den 21 juli 2018 kl. 14.00: 

Afholdes i teltet på stranden i Vejers. 

 

Bestyrelsen 
 
På generalforsamlingen i 2017 blev Dann Olsen og Allan Junge genvalgt til bestyrelsen for en 

2-årig periode. Hans Verner Frandsen og Thomas Ebbesen blev genvalgt som bestyrelse 
suppleanter for et år. 

 
Følgende er på valg ved generalforsamlingen i 2018: 
Peder Nissen Hansen – bestyrelsesmedlem og kasserer 

Lars Dalum – bestyrelsesmedlem med ansvar for legepladsen, Skt Hans 
Christen Espersen – bestyrelsesmedlem med ansvar for stier og veje 

Hans Verner Frandsen – bestyrelse suppleant. 
Thomas Ebbesen – bestyrelse suppleant. 

 

Ovenstående modtager alle genvalg og vil også være bestyrelsens indstilling til 
generalforsamlingen. 

 
Bliver ovenstående valgt vil bestyrelsen konstituere sig således: 
Allan Junge Formand - adressekartotek 

Peder Nissen Hansen Kasserer – regnskaber, grenafhentning Skt. Hans 

Dann Olsen  Bestyrelsesmedlem – Hjemmeside 

Lars Dalum  Bestyrelsesmedlem – Legepladsen, Skt. Hans m.m. 
Christen Espersen Bestyrelsesmedlem – Veje og stier 
Hans Verner Frandsen Bestyrelse suppleant – Sekretær, referater 

Thomas Ebbesen Bestyrelse suppleant - Vandudvalget 

 

http://www.vejers.nu/
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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 begivenhedsrigt år, med egne bestyrelsesmøder, og har derudover 

også deltaget i nedenstående møder med forskellige interessenter.  
    

Møder med interessenter: 
• Vejers Venner og de mange udvalg 

• Fællesmøde for grundejerforeninger i Varde Kommune (Vejers var vært) 
• Varde Kommune – Partnerskabsmøde for turismeudvikling 
• Det nye Fællesudvalg for sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune (FSVK) 

• Varde Kommune - samarbejdsmøde med FSVK. 
• Vejers Strand Erhvervsforening samt erhvervsliv 

• Møder om de lejede grunde 
 
Bestyrelsen sætter løbende nye emner i fokus, og har i 2017/2018 berørt følgende: 

 
Opgaver i fremadrettet fokus: 

• Styrke samarbejdet med Vejers´mange interessenter 
• Veje, stier og cykelstier  
• Projekter i den nye udviklingsplan for Vejers som blev godkendt 31. maj 2016 

• Turismeudvikling, turistinformation, sæsonens arrangementskalendere 
• Salgsprocessen af de lejede grunde i Vejers 

• Vejers Venner og de mange frivillige udvalg samt Urlaub in Vejers 
• Fællesudvalg for sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune (FSVK) 
• Vandudvalget og fokus på udfordringer med højt grundvand 

• Opdatering af hjemmesiden www.Vejers.nu (siden er pt. under opdatering) 
 

 

Kontingent og vejfondsbidrag m.v. 
 

Grundejerforeningen, Nordstrandens Vejlaug og Vejers Strand Vandværk samarbejder om 
fælles opkrævning af kontingent, vejbidrag, vandafgift, gebyrer samt udsendelse af 

informationer, Generalforsamlingsindkaldelser 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 er Peder Nissen Hansen – e-mail: pnh@dlr.dk 

 
Foreningens kontingent udgør kr. 200 pr. medlem pr. år, hvoraf kr. 100 anvendes til 
arrangementer samt foreningens egne tiltag via frivillige udvalg under ”Vejers Venner”. 

 
Foreningens økonomi er fortsat god. 2017 afsluttes med et overskud på kr. 6.879 og 

foreningen har, ved regnskabsårets slutning (31 dec. 2017), en formue på kr. 442.344. 
 
Vejfondens økonomi er også god. Vejfonden fik et overskud i regnskabsåret 2017 på kr. 

156.247. Formuen i Vejfonden er pr. 31 dec. 2017 kr. 562.530.  
 

Grundet forventet renovering af Engesøvej har bestyrelsen valgt at hæve 
vejfondsbidraget med kr. 200/år til kr. 400/år i 2017 og 2018. 
Såfremt 2018 fortsat bidrager med et overskud på ca. kr. 150.000 vil formuen 

ultimo 2018 forventelig være ca. kr. 700.000, hvorfor en renovering af Engesøvej 
kunne sættes i gang i 2019. 

 
 
 

http://www.vejers.nu/
mailto:pnh@dlr.dk
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Vejene 
 

Asger Lauridsen slæber grusvejene og tilfører grus.  
Det har været en overordentlig svær periode, grundet den megen regn, at overtage arbejdet 
med grusvejene. Asger løser dog udfordringerne flot og de fleste steder har vi undgået 

problemer som følge af den megen regn.  
En stor tak for det flotte arbejde og bestyrelsen håber meget at Asger vil fortsætte.  

 
Vinteren har været hård ved den asfalterede del af Engesøvej. Der opstod en del større og  
mindre huller som blev lappet så hurtigt som vejret tillod dette. Engesøvej er igen uden større 

huller – men dog ikke i super fin form. Det håber vi kan ske med nyt asfaltlag i 2019. 
 

Bestyrelsen vil, i efteråret 2018, indhente tilbud m.v. på ny asfaltbelægning af Engesøvej. 
 
Spørgsmål omkring vejene kan stilles til bestyrelsesmedlem Christen Espersen på e-mail: 

ce@minibooster.com 
 

Hjemmeside www.vejers.nu 
 
Hjemmesiden er under opdatering mht. Vejers Venner 2018 programmer. 

 

Støtte og medlemskaber 
 

Badesikkerheden er en mærkesag for Vejers. Erhvervsforeningen og Grundejerforeningen 
bidrager hver med kr. 12.500 – samlet kr. 25.000 til TRYG-fonden – for at stille livreddere, 

livreddertårn samt redningsmateriel m.v. til rådighed. 
 
Foreningen er fortsat medlem af ProVarde. 

 

Lokalplanen – se også www.vejers.nu 
 
Den nye lokalplan for sommerhusområdet i Vejers er indarbejdet hos Varde Kommune, og vi 
ser flere og flere byggesager og tilladelser med reference til grundlaget i den nye lokalplan. 

Det er godt, idet der så er skabt et ensartet grundlag for byggetilladelser i Vejers. 
 

Voldanlæg 
Der er en meget kedelig tendens til, at flere og flere sommerhusejere etablerer voldanlæg 
langs skel. Dette er IKKE lovligt, og Varde Kommune SKAL påtale en fjernelse overfor ejer, 

såfremt de modtager en anmeldelse. Bestyrelsen vil derfor opfordre medlemmerne til IKKE at 
etablere voldanlæg, idet disse ikke naturligt hører hjemme i Vejers. 

 

Udviklingsplanen – se også www.vejers.nu 
Varde Kommune godkendte den nye udviklingsplan den 31 maj 2016. Udviklingsplanen findes 

på foreningens hjemmeside eller via dette link: 

http://www.vardekommune.dk/page8572.aspx   
 
Der er 8 større elementer / projekter i udviklingsplanen – projekterne beskrives nedenfor - 
med start fra Stranden: 

 
1. Aktivt og bæredygtig strandmiljø til udøvelse af sport i zoner med redskaber på stranden. 

Status: Grundejerforeningen opsætter årligt sportsredskaber på stranden og vurderer pt. 

indsatser omkring strandmiljø m.v. 

 

2. Kulturhus med naturbiograf i klitterne samt Ese-hytter og bål-hus.  

Projektet er sat i bero da det ikke vandt politisk gehør som et af de ”10 vilde projekter” 

mailto:ce@minibooster.com
http://www.vejers.nu/
http://www.vejers.nu/
http://www.vejers.nu/
http://www.vardekommune.dk/page8572.aspx
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3. Strandhotellet. Strandhotellet og grund er netop sendt i offentlig udbud af Freja Ejendomme 

A/S. Prospektet findes på Freja Ejendommes hjemmeside www.freja.biz 

 

4. Naturgenopretning af Ålestrømmen samt sti-forbindelse fra strand til skov langs 

Ålestrømmen. Denne sti vil forbinde de 2 ”natur-fyrtårne” i Vejers – 1) Stranden og 2) 

Krondyrene i skov og enge – og meget gerne Danmarks Krondyrcenter (se projekt 7). 

Det er her vigtigt, at meddele, at Varde Kommune har krævet en konsekvensundersøgelse, før 

dette projekt eventuelt kan realiseres. Vandudvalget kunne se etablering af en okkersø for at 

reducere okker i Ålestrømmens udløb. Okkersøen kunne tænkes ind i dette projekt. 

Status: Varde Kommune har afvist Okkersø. Derudover ingen aktivitet. 

 

5. Strand-byen i klitterne samt torve-projekt. Vejers midtby er oprindelig etableret i klitterne, 

men sådan ser det ikke helt ud i dag !  Vi kan ikke flytte huse og forretninger ud i klitterne, men 

vi kan flytte klitter med hjælme ind i byen. Og dette er nu sket i et vist omfang. Vi håber 

medlemmerne finder dette projekt rigtig for Vejers by. Status: der etableres løbende klitter med 

hjælme hvor muligt. 

 

6. Cykel-/gangstien langs Vejers Havvej (fra Bagerhuset til byskiltet). I en del år har ønsket 

været at renovere Vejers Havvej incl. cykel-/gangstien. Det var aftalt med Varde Kommune, at 

der skulle arbejdes videre med dette projekt når udviklingsplanen blev godkendt. Der er dog 

desværre ikke sket meget så vi ser frem til at der kan arbejdes videre med projektet – evt. i 

fællesskab med Erhvervsforeningen. 

 

7. Danmarks Krondyrcenter. Grundejerforeningen ser gerne et bredt samarbejde i Vejers om 

etablering af Danmarks Krondyrcenter i Vejers. Det er et større og meget omfattende, men 

også spændende projekt. Status: Pt. ingen aktivitet. 

 

8. Indfaldsvej og trafikregulering. Vi er meget glade for den nye cykelsti, der nu starter ved 

indfaldsvejen (lys-krydset ved Blåvandsvej), og løber helt til byskiltet ved Vejers Strand. Vi 

ønsker dog at udskifte det grus, der løber mellem vej og cykelsti, således vi får et mere 

naturligt og grønt bælte langs cykelstien / vejen. Status: Varde Kommune ønsker pt. ikke at 

ændre grus-bæltet. 

 

Der er pt. aktiviteter i projekt 1, 3, 5 og 6. 

 

Legepladsen i skovområdet, tennisbanen, fodbold 
og petanque 
 

Legepladsen ved skoven, 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. Vi undgår dog ikke 
udskiftninger hen ad vejen. Der har været løbende inspektioner, og anmærkninger udbedres 

og skal herefter godkendes af Naturstyrelsen, som er udlejer af arealet. Desværre reducerer 
inspektionerne kraftigt i redskaberne da disse løbende kasseres af kontrollanten.  

 
Grundejerforeningen vurderer løbende hvad der skal etableres ved Skovlegepladsen. Pt. 
findes der fodboldbane, tennisbane, petanquebane samt bord/bænke og få legeredskaber. 

 
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. 
 
Fodbold-målene har fået nyt net og petanque-banen ved legepladsen er i god og brugbar 

stand. Der er indkøbt fodboldmål til som køres på stranden i sæson. 
 

 
 

http://www.freja.biz/
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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 igen i 2018 en ordning hvor grenaffald afhentes til 
Skt. Hans.  Det frarådes på det kraftigste – pga. brandfare – at oplægge grenaffald i 

skel eller på grunden. 
 

Erhvervsforeningen & Vejers Strand Oplevelser 
 
Der blev i februar 2018 afholdt møde mellem Erhvervsforeningen og Grundejerforeningen for 

at vurdere emner/opgaver hvor der kunne samarbejdes. 
 

Der blev fundet emner og Grundejerforeningen har foreslået at der fordelt over året aftales 
nogle faste orienterings- og samarbejdsmøder. Forslaget afventer møde-datoer. 
 

Vejers Venner 
 
Vejers Venner blev etableret i foråret 2017 af foreningen og de frivillige udvalg. 

Foreningen bidrager økonomisk til Vejers Venner med kr. 100 pr. medlem pr. år og Vejers 
Venner arrangerer og driver, baseret på disse midler samt stor frivillig indsats, aktiviteter og 

arrangementer jf. det formål og mandat medlemmerne gav foreningens bestyrelse i 2012. 
 
Vejers Venner har i 2017 intensiveret indsatsen hvor det blev til 135 aktiviteter, 12.000 

deltagere og nåede meget bredt ud på facebook. 
 

Programmet for 2018 er udvidet og de første arrangementer; Pighvar DM og Pinsekoncert er 
afviklet med stor succes. Næste aktivitet 23 juni er indvielse af Meldehuset 

(informationshuset for alle i Vejers) samt Skt. Hans ligesom Beach-Volley igen laver turnering 
på Vejers Strand den 7+8 juli. 
 

Endvidere findes omfattende program for ugerne 29, 30, 31 og 38 i kalenderen. 
 

Den 28, 29 og 30 september arrangerer Vejers Venner – Ravudvalget – Ravfestival-Vejers for 
4. gang. Der udkommer i august et større detaljeret program for dette arrangement. 
 

Vejers Venner har afsluttet regnskabsåret 2017 med et beskedent underskud på kr. 2.810,- 
og en egenkapital på kr. 41.732,-. Ift. aktivitetsniveauet er det et rigtig flot resultat. 

  

Krondyr 
Bestyrelsesmedlem Christen Espersen har, i et flot samarbejde med Naturstyrelsen, 

udarbejdet en guide til godt naboskab med Krondyrene. Guiden kan varmt anbefales – også 
til gæster i sommerhuset – og findes på dansk, tysk og engelsk, og kan hentes på 
foreningens hjemmeside www.vejers.nu 

 

Salget af statens udlejede grunde 
Staten har ikke solgt en af de 89 udlejede grunde i Vejers.  
Miljøministeren har forlænget tilbudsfristen med en ny 5-årig periode – udløb 1 juli 2019. 
Udvalget for de lejede grunde arbejder fortsat på at få salgsprocessen igangsat og har 

arrangeret med Adv. Hans Rohde for at gennemgå sagen. 
 

http://www.vejers.nu/
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Blå flag, Nordisk 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 blev IKKE hejst i Vejers i 2018. Dette skyldes at Blå flag igen har indskærpet 

reglerne for bla. bilfrie strande. Varde Kommune ønsker, i tæt samarbejde med øvrige danske 
kommuner, at teste det nye Nordiske flag. 
 

Nordisk flag har samme krav og standarder til vand- og badekvalitet men har ikke forbud for 
biler på stranden. Det er Varde, og andre danske/nordiske kommuners hensigt, at Nordisk 

flag skal erstatte Blå flag i Skandinavien. 
 
Der vil igen være livreddere på stranden i Vejers i 2018. 

 
God sommer til alle med ønsket om et hyggelig og fornøjelig sommer i Vejers. 

 

En oase ved Vesterhavet  
 

Bestyrelsen 
 

Bestyrelsen 2017 - 2018. 
 
Formand (adressekartoteket) 

Allan Junge, Diget 10, 6800 Varde, tlf. 40539756 / 75225541  

ajunge@bws.dk (Plantørstien 1, Vejers) 

 

Kasserer (regnskaber, grenafhentning Skt. Hans) 

Peder Nissen Hansen, Revlingevej 20, 6800 Varde, 24229908 

pnh@dlr.dk (Nordvej 104, Vejers)  

 

Bestyrelsesmedlem (Veje og stier) 

Christen Espersen, Toftevej 19, Fynshav, 6440 Augustenborg, 40284849 

ce@minibooster.com (Nordvej 102A, Vejers) 

 

Bestyrelsesmedlem (Legepladsen, Skt.Hans samt praktiske opgaver) 

Lars Dalum, Ulriksholmvej 17, 5300 Kerteminde, 29441044  

lars.dalum@outlook.dk (Mågevej 17 A, Vejers) 

 

Bestyrelsesmedlem (Hjemmesiden)  

Dann Olsen, Ekkodalen 7, 6000 Kolding, 20859891 

Dann.Olsen@eg.dk (Sydvej 39, Vejers)  

 

Bestyrelsessuppleant (Sekretær, referater) 

Hans Verner Frandsen, Vejers Havvej  74, 6853 Vejers, 23307264 

hvf270449@gmail.com (Vejers Havvej 74, Vejers) 

 

Bestyrelsessuppleant (Vandudvalget) 

Thomas Ebbesen, Th. Nielsens Gade 67 st., 7400 Herning, 40311902 

aathe@post.tele.dk (Ørnevej 6, Vejers) 

 

Revisor 

Rikard Skov, Filippavej 8, 7100 Vejle, 40803999 

skov@mail.mira.dk (Nordvej 54, Vejers) 

 

Revisor 

Jens Dahlgaard, Nørremarksvej 256, 6800 Varde, 40864103 

jedah@danicapension.dk (Fugltoft 10, Vejers) 
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