
 

 1

 
4 
 
 

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

 
Til medlemmerne              Juni 2019 
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Vejers Strand lørdag, den 
13 juli 2019 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 2020 og nedsættelse af 
vejfondsbidrag fra 2020. 

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 Dann Olsen og Allan Junge samt suppleanterne Hans Verner Frandsen og 
Thomas Ebbesen er på valg. Dann Olsen ønsker ikke 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 1.106 e-mail adresser hvoraf dog ca. 25 fejler idet ikke alle medlemmer 
oplyser ny e-mail når denne ændres.  
  
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.nu
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Kommende arrangementer 
 
 

Programmer fra Vejers Venner findes i 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 bliver anvendt til informationshus hvor du også finder flere forskellige 
bruchurer og programmer. 
 
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 2019.  
 
Det vil føre for vidt, at orientere om alle oplevelser og arrangementer i denne skrivelse 
hvorfor der henvises til 2019-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 2019-program i 
Meldehuset. 
 
 

Skt. Hans 2019 
 
Programmet er: Kl. 20.00 musik v/Hintz og Hans Kurt. Kl. 20.30 Båltale v/Jens Jager fra 7-
kanten. Kl. 21.00 tændes bålet og midsommervisen synges. Husk din mobiltelefon så du 
kan google Midsommervisen fra din mobiltelefon. Herefter fortsætter musikken. 

 
Generalforsamlinger i Vejers 
 
Nordstrandens Vejlaug Generalforsamling – lørdag den 13 juli 2019 kl. 10.00: 
Afholdes i teltet på stranden i Vejers. 
 
Tennisklubbens Generalforsamling – lørdag den 13 juli 2019 kl. 10.30: 
Afholdes i Esmarks mødelokale i Vejers. 
 
Grundejerforeningens Generalforsamling – lørdag den 13 juli 2019 kl. 14.00: 
Afholdes i teltet på stranden i Vejers. 
 
Vandværkets Generalforsamling – lørdag den 20 juli 2019 kl. 14.00: 
Afholdes i teltet på stranden i Vejers. 

 
 
 
 
 
 

http://www.vejers.nu
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Bestyrelsen 
 
På generalforsamlingen i 2018 blev Peder Nissen Hansen, Lars Dalum og Christen Espersen 
genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Hans Verner Frandsen og Thomas Ebbesen blev 
genvalgt som bestyrelsessuppleanter for et år. 
 
Følgende er på valg ved generalforsamlingen i 2019: 
Dann Olsen – bestyrelsesmedlem og ansvarlig for hjemmesiden 
Allan Junge – formand for bestyrelsen 
Hans Verner Frandsen – bestyrelsessuppleant. 
Thomas Ebbesen – bestyrelsessuppleant. 
 
Allan Junge modtager genvalg. 
 
Dann Olsen modtager ikke genvalg hvorfor bestyrelsen foreslår at suppleant Hans Verner 
Frandsen vælges til bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode og at Thomas Ebbesen 
genvælges som suppleant for en 1-årig periode. 
 
Bestyrelsen foreslår endvidere at Erik Thøgersen, Lyngdalsvej 6 vælges som ny suppleant til 
bestyrelsen. 
 
Bliver ovenstående valgt vil bestyrelsen konstituere sig således: 
Allan Junge Formand – adressekartotek / hjemmesiden 
Peder Nissen Hansen Kasserer – regnskaber, grenafhentning Skt. Hans 
Lars Dalum  Bestyrelsesmedlem – Legepladsen, Skt. Hans m.m. 
Christen Espersen Bestyrelsesmedlem – Veje og stier 
Hans Verner Frandsen Bestyrelsesmedlem - Sekretær, referater 
Thomas Ebbesen Bestyrelse suppleant – Vandudvalget 
Erik Thøgersen Bestyrelse suppleant 
 
Bestyrelsen har haft et begivenhedsrigt år, med egne bestyrelsesmøder, og har derudover 
også deltaget i en del møder med forskellige interessenter.  

    
Møder og arrangementer med interessenter: 
• En del møder over året med Vejers Venner og de mange udvalg 
• En del møder i Fællesudvalget for sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune 

(FSVK) samt heraf flere afledte møder med Varde Kommune og Forsvaret. Endvidere, i 
regi FSVK, lokalt besøg af 2-3 timers varighed af 11 sommerhusområder i Varde 
Kommune. 

• Varde Kommune – Partnerskabsmøde for turismeudvikling 
• Vejers Strand Erhvervsforening, erhvervsliv samt Varde Kommune for i fællesskab med 

Erhvervsforeningen og Varde Kommune at ansøge Realdania om midler til by-projekt i 
Vejers midtby. 

• Møder i udvalg om de lejede grunde samt afholdelse af informationsmøde i HO for 95 
sommerhusejere på lejet grund. Naturstyrelsen deltog i informationsmødet. 

• Flere møder i Vandudvalg samt informationsmøde for 150 sommerhusejere omkring behov 
for omlægning af rørledningen til Årildbæk der løber gennem sommerhusområdet Ørnevej, 
Gøgevej, Raadyrvej, Muffparken, Spættevej. Varde Kommune deltog i informationsmødet. 

 
Bestyrelsen sætter løbende nye emner i fokus, og har i 2018/2019 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 
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• Fællesudvalg for sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune (FSVK) 
• Vandudvalget og fokus på udfordringer med højt grundvand og renovering af rørledninger 
• 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. 2018 afsluttes med et overskud på kr. 58.936 og 
foreningen har, ved regnskabsårets slutning (31 dec. 2018), en formue på kr. 501.280. 
 
Vejfondens økonomi er også god. Vejfonden fik et overskud i regnskabsåret 2018 på kr. 
184.102. Formuen i Vejfonden er pr. 31 dec. 2017 kr. 746.632.  
 
Efter renovering af Engesøvej ønsker bestyrelsen at reducere vejfondsbidraget. 
Bestyrelsen vil stille forslag om nedsættelse af vejfondsbidraget ved 
Generalforsamlingen da det vurderes at formuen nu vil kunne klare en renovering af 
Engesøvej. 
 
 

Vejene 
 
Asger Lauridsen slæber grusvejene og tilfører grus.  
Asger løser udfordringerne løbende og flot og de fleste steder har vi undgået problemer som 
følge af regn. En stor tak for det flotte arbejde og bestyrelsen håber meget at Asger vil 
fortsætte.  
 
Vinteren har ikke været hård ved den asfalterede del af Engesøvej men grundet vejens 
tilstand kan der opstå pludselige og store huller. Bestyrelsen er meget taknemmelig for 
meldinger fra medlemmer når der pludselig opstår huller. Vi har en aftale med Varde 
Kommune om lapning – men det kræver at vi bestiller arbejdet fra gang til gang. Når det er 
bestilt tager det typisk 7-14 dage da udbedring sker billigst muligt når Varde Kommune 
alligevel er i området.  
Bestyrelsen håber at renoveringen af Engesøvej i 2020 (sker samtidig med Varde Kommunes 
renovering af Vejers Havvej) vil medføre at de pludselige og store huller får et langt mindre 
omfang. 
 
Bestyrelsen vil, i efteråret 2019, 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 2019 programmer. 
 

http://www.Vejers.nu
http://www.vejers.nu


 

 6

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. Der skal indhentes tilladelser hos Kystdirektoratet og 
Naturstyrelsen inden opsætning/udvidelse af aktivitet på stranden. 
 

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” 
 

3. Strandhotellet. Strandhotellet og grund er solgt til Fam. Slaikjær (Blåvand) pr. 31 dec. 2019. 
Det er bestyrelsens indstilling at søge en positiv dialog med Fam. Slaikjær omkring det nye 
projekt. 
 

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 2019: 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. Herudover ligger der tanker omkring et 
midtby projekt i udviklingsplanen. Status 2019: det er aftalt med Varde Kommune at der i 
efteråret 2019 plantes flere hjelme hvor muligt baseret på fælles indsats fra Varde Kommune og 
frivillige i Vejers. Herudover har Varde Kommune, Erhvervsforeningen og Grundejerforeningen 
udarbejdet fælles ansøgning til Realdania om midler til udarbejdelse af projekt for midtbyen. 
Erhvervsforeningen og Grundejerforeningen deltager begge med kr. 75.000 og Varde Kommune 
med kr. 350.000. I fællesskab ansøges Realdania om kr. 500.000 således der i alt er kr. 1 mio. 
til projektet. 

http://www.vardekommune.dk/page8572.aspx
http://www.vejers.nu
http://www.vejers.nu
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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. Status 2019: 
Grundejerforeningen har indsendt bemærkninger og forslag til Varde Kommune i håb om at 
cykel-/gangstien kunne udbedres samtidig med renovering af Vejers Havvej i 2020. Indtil videre 
har vi modtaget det svar at cykel-/gangstien ikke er med i budget for renovering af Vejers 
Havvej men man vil vende nærmere tilbage herpå. 
 

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 2019: Pt. ingen aktivitet.  Naturstyrelsen har dog etableret en 
ny Krondyrlomme i den nordlige plantage ift. Vejers. Naturstyrelsen og Naturudvalget har et 
fælles arrangement lørdag den 21 september kl. 18.45 (se program fra Vejers Venner) hvor vi 
vil høre mere om Krondyrlommen og hvordan man bør færdes blandt Krondyrene. 
 

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 2019: Varde Kommune ønsker fortsat 
ikke at ændre grus-bæltet. 
 

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

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.  
 
Der findes fodboldmål og petanque-bane samt få legeredskaber. Der køres fodboldmål på 
stranden i sæson. 
 
NYT: Bestyrelsen arbejder med et projekt hvor Skovlegepladsen ændres til en Skov-spilplads 
således at området udvides med endnu flere forskellige spil. Ligeledes er bestyrelsen i dialog 
med Naturstyrelsen om et bålhus-projekt. Der er en del økonomi og tilladelser involveret i et 
sådan projekt hvorfor dette fortsat er under udvikling. 
 
Information fra Tennisklubben: 
Tennisklubben åbner om kort tid hjemmesiden “ Vejerstennis.dk “, hvor 
medlemmerne kan booke bane og hvor turister mod betaling også kan booke bane.  
Sommerhusejere i Vejers kan på hjemmesiden søge om optagelse i tennisklubben.  
Tennisklubben har etableret et nært samarbejde med ESMARK Feriehusudlejning i 
Vejers. 
Det er muligt i forretningens åbningstid at booke og leje bane, ketchere og bolde. 
 
 

Renovation og Grenaffald 
 
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 er 
opmærksom på at den ene (ud af 2) miljøstation i byen er lukket i forbindelse med byggeri af 



 

 8

Esmark. Bestyrelsen afventer fortsat at Varde Kommune anviser en ny placering af 
affaldscontainere i byen. 
 
Grenaffald skal fortsat håndteres som haveaffald, d.v.s bringes til genbrugspladsen i Oksbøl 
eller flises. Grundejerforeningen tilbyder igen i 2019 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 april 2019 afholdt møde mellem Erhvervsforeningen og Grundejerforeningen for 
gensidig at informere om tiltag fra begge foreninger. 
 
I den anledning blev det vedtaget at foreningerne sammen indgå i midtby projektet (omtalt 
under Udviklingsplanen) i samarbejde med Varde Kommune. Ansøgning ligger pt. til 
behandling hos Realdania. Godkendes ansøgningen hos Realdania vil der komme en ide-
proces hvor der inviteres bredt blandt foreningernes medlemmer.  
 

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 også i 2019 intensiveret indsatsen og der foreligger et flot program. Find 
programmet i Meldehuset og følg Vejers Venner på facebook. 
 
Programmet for 2019 er udvidet og de første arrangementer; Pighvar DM, 25 maj og 9 juni 
musikarrangementer på Vesterled er afviklet med fuldt hus og succes. 
Næste aktivitet er Skt. Hans 23 juni kl. 20.00. 
 
Endvidere findes herudover arrangementer og oplevelser i ugerne 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 
38 i kalenderen. 
 
Den 27, 28 og 29 september arrangerer Vejers Venner – Ravudvalget – Ravfestival-Vejers for 
5. gang. Der udkommer i august et større detaljeret program for dette arrangement. 
Ravfestivalen udvides igen i år med endnu flere udstillere fra ind- og udland. Årets specielle 
tema er Danefæ og Nationalmuseet deltager med foredrag om Danefæ under Ravfestivalen. 
 
Vejers Venner har afsluttet regnskabsåret 2018 med et overskud på kr. 12.388 og en 
egenkapital på kr. 54.120. Ift. det stigende aktivitetsniveau er det et rigtig flot resultat og 
kan kun gennemføres med de mange frivilliges store indsats. 
  

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.  
Fristen for køb af grund havde, indtil for få uger siden, udløb 1 juli 2019. 
Det er lykkedes at få endnu en udvidelse på 5 år således den nye frist for køb udløber i maj 
2024. Der er nu indledt arbejde mellem Naturstyrelsen og SLVK om en ny proces for 
vurdering og salg af grundene. 

http://www.vejers.nu
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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. 
 
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 
• 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. Grundejerforeningernes egne vandudvalg arbejder 
fortsat med både kort- og mellemlang tidshorisont. 
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Forsvarets udvidelse af øvelsesterræn i 
Naturstyrelsens arealer 
 
Forsvaret og Naturstyrelsen har jf. dagspressen indgået aftalt om Forsvarets udvidede 
øvelsesterræn på Naturstyrelsens arealer. 
Udover en bred dækning i pressen har Forsvaret og Naturstyrelsen afholdt informationsmøde 
for borgere i Oksbøl. 
 
Fællesudvalget har taget sagen op idet denne berører flere sommerhusområder og har haft 
det første indledende møde med Forsvaret. 
 
Her blev omfang af arealer, benyttelse, forventet tilstedeværelse og etablering af spor 
grundig forelagt. 
 
Der er sommerhusområder der berøres mere end andre og der er sommerhusområder hvor 
Forsvarets udvidelse af øvelsesareal vil medføre tilstedeværelse som ikke tidligere har været. 
 
Det er pt. meget svært at konkludere præcist og eksakt i hvilket omfang og hvilken evt. 
øgning den udvidede tilstedeværelse vil medføre. 
 
Det er Fællesudvalgets mål at medvirke til at skabe øget klarhed over evt. gener og herunder 
over evt. øgning af gener ift. i dag. De gener som har størst prioritet at behandle er;  
Støj, risiko og spærring af Naturstyrelsens arealer for offentligheden. 
Naturstyrelsen er selv meget opmærksom på selve Naturplejen – herunder etablering af spor 
og færdsel som kan skade naturen. 
 
Forsvarets udvidelse af øvelsesterræn på Naturstyrelsens arealer har baggrund i det øgede 
trusselsbillede fra Rusland og kræver derfor skov-træning. 
Selve tilladelsen til at Forsvaret endeligt kan udvide øvelsesterræn forventes at tage 3 år idet 
der er rigtig mange tilladelser der skal indhentes – herunder et stort antal miljøtilladelser.   
 
Forsvaret har tilbudt at afholde informationsmøde lokalt for de sommerhusområder der måtte 
ønske dette – et tilbud vi i Vejers arbejder på at tage imod. 
 

Blå flag, Nordisk flag og strandrensning 
 
I april blev der med stor hjælp fra fastboere og medlemmer afholdt strandrensning – 
organiseret af Erhvervsforeningen. 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 heller IKKE hejst i Vejers i 2019. Dette skyldes at Blå flag har indskærpet 
reglerne for bla. bilfrie strande. Varde Kommune ønsker derimod, i tæt samarbejde med 
øvrige danske kommuner, at benytte det nye Nordiske flag i Vejers. Det Nordiske flag er hejst 
i Vejers. 
 
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 2019. 
 
God sommer til alle med ønsket om et hyggelig og fornøjelig sommer i Vejers. 

 
En oase ved Vesterhavet  

Bestyrelsen 
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Bestyrelsen 2018 - 2019. 
 
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) 


