
Formandsberetning for BHE 2017 

 

 

Efter Generalforsamlingen i februar består bestyrelsen af følgende medlemmer: 

Niels Arne Jessen, Ole Frederiksen, Niels Jensen, Claus Jakobsen, Torben Krog 

Suppleanter Christina & Nadia. 

 

Medlemstallet er uændret i 2017 som det fremgår af regnskabet for 2017. 

 

Aktiviteter 2017: 

 

Skt. Hans aften, blev i 2017 atter afholdt i regi af BHE, det er besluttet, at det blev 

sidste gang dette arrangement afholdes i vores regi. Borgerforeningen er blevet 

kontaktet, i et forsøg på få dem til at overtage arrangementet - men uden held.  

Borgerforeningen er af den holdning, at arrangementet burde afholdes af Hvidbjerg 

Strand Feriepark. 

 

Blue Go Motion (aktiviteter i Blåvand) havde om muligt endnu mindre succes i 

2017, hvorvidt det også denne gang skyldes det forfærdelige vejr er uvist, men hvis vi 

skal vurdere projektet ud fra den ringe deltagelse, kommer vi til den konklusion, at 

tiden endnu ikke er moden til et sådant initiativ. Vi har derfor, sammen med 

Sportspark Blåvandshuk, valgt at lægge aktiviteten på is. Der vil således ikke være et 

fast program i 2018, men der er flere aktører der har budt ind med enkelt 

arrangementer, som vi vil lade løbe af staben hen over sommeren.   

 

Sommerens underholdning, blev godt modtaget koncerterne var velbesøgte, vi 

estimere at arrangementer i gennemsnit fik besøg af 1000-1500 gæster, som alle følte 

sig underholdt, af særdeles veloplagte kunstnere. Det var dog tydeligt, at de største 

trækplastre, var de kunstnere, der havde den bredeste appeal, hvorfor Ida Corr og 

Nice little Penguins, ikke helt havde den forventede succes. Også i 2017 var det Stig 

og Vennerne der høstede det størst og længste bifald, hvilket bl.a. er årsagen til at de, 

som de eneste har fået genvalg i 2018.  

Der skal lyde en stor tak til Berna for lån af privaten til omklædning m.m. ligeledes 

en tak til Anna-Marie der med stor tålmodighed har leveret maden, til ikke altid lige 

nemme kunstnere. 

 

Fællesmøder med Grundejerforeningerne var også i 2017 en del af programmet, 

desværre må vi konstatere, at der ikke er meget nyt under solen, dagsordenen er stort 

set uændret, borgmesteren lytter ganske vist, men på henvendelser vedr. 

parkeringspladser, udbedring af Fyrvej, løsning på problematik vedr. gangsti på 

Kallesmærskvej etc. var svaret hver gang, at det ikke var prioriteret i kommunens 



anlægsbudget. Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at fastholde muligheden for at 

komme til orde, men der skal kræves en smule mere velvillighed fra kommunens side 

til at få lavet en anden prioritering, hvis det skal gavne. 

 

Vinterbelysning:  

Der blev på Generalforsamlingens ønske, nedsat et udvalg, der skulle kigge på 

juleudsmykning og vinterbelysning i Blåvand, udvalget har afholdt nogle møder i 

løbet af året, Juleudsmykningen blev ret hurtigt lagt væk, og det blev besluttet, at 

koordineringen af julepynten burde ligge hos butikkerne i midtbyen enkeltvis, eller i 

det mindste i regi af butikkerne i midtbyen. Vinterbelysningen derimod, er blevet 

vendt og drejet, og er nu udmøntet i projekt Fyrtårn. Projektet er budgetteret, der er 

søgt og opnået støtte fra Varde Kommune & Blåvand aktivitetscenter, 

restfinancieringen løftes ved salg af sponsorater til medlemmer og private. Der er 

søgt og givet tilladelse til at opsætte fyrtårne i samtlige eksisterende gadelamper i 

Blåvand. Der skal lyde en stor tak til Finn Christensen (Feriekompagniet), uden hans 

ildhu og energi, var projektet ikke nået nær så langt som nu. 

 

WIFI: 

Vi har opsagt aftalen med Stofa, og vil derfor efter 1. kvartal 2018 ikke længere have 

wifi i midtbyen, som besluttet ved den seneste Generalforsamling, stod udgiften til 

wifi ikke mål, med antallet af brugere. Hvorvidt det skyldtes den utrolig besværlige 

adgang eller andet, kan vi kun gisne om. Ved opsigelsen blev vi stillet i udsigt, at 

Stofa ville kontakte os for at forlænge aftalen under andre vilkår end de hidtidige, det 

er imidlertid endnu ikke sket. Om det faktisk kommer til at ske kan vi ikke vide, men 

vi har ikke til hensigt at være de udfarende i denne sag.  

 

Bykort: 

I 2017 valgte bestyrelse at udfærdige bykort over Blåvand & Ho, vi havde ikke tillid 

til, at vores hidtidige leverandør Pandrup Tryk, var helt hæderlig mht. det oplag de 

lovede at trykke. Bestyrelsen fik derfor i 2017 trykt 40.000 eksemplarer af bykortet, 

det hele blev finansieret af annoncesalg til medlemsvirksomheder i Blåvand & Ho. 

Der er allerede lavet annonceaftaler for 2018, og straks underholdningsprogrammet er 

lavet klart, bliver de nye kort sat i produktion.  

 

Udviklingsplan Blåvand: 

BHE har siden oktober 2017 været involveret i styregruppen bag den nye 

udviklingsplan for Blåvand, der har været afholdt både indledende strategimøder 

samt egentlige styregruppe møder. De 2 fælles workshops der er blevet afholdt i 

Feriekompagniets lokaler på Blåvand Kro, har affødt nogle projekter med tilhørende 

handlingsplan. Disse vil blive inkorporeret i en vision for Blåvand som skal lanceres 

på Tirpitz den 27. februar 2017. 



Julearrangement 2017 

Udlejningsbureauerne i Blåvand fik arrangeret et fællesarrangement den 9. december, 

de inviterede individuelt deres husejere til Blåvand, og havde i den forbindelse 

arrangeret fest på torvet, og skattejagt i byen. BHE blev bedt om at støtte op ved at 

udsmykke byen med fakler og tønder til at varme sig ved, desuden stillede vi den 

gamle scene op, for at Hjerting koret kunne stå i tørvejr og synge julens sange, scenen 

var efterfølgende rammen om en gaveregn da præmierne skulle uddeles til vinderne 

af skatte jagterne. Præmierne var sponsoreret af byens erhvervsdrivende, og 

bureauerne selv. Jazznisser gjorde hele byen usikker og spredte godt humør med 

deres pågående jagt på publikummer.  Ca 600 mennesker var tilbage på torvet, da 

hovedpræmien 10.000 kr. på et rejsegavekort til Spies rejser blev udtrukket.  

En helt forrygende december lørdag i Blåvand. 

 

Frivillige: 

2017 var ingen undtagelse, korpset af frivillige stillede atter talstærkt op, om det var 

med gule veste i vejkanterne, som chauffør på toget eller som frivillige hænder i 

ølvognen og omkring scenen. Det kan ikke siges ofte nok, tak for jeres indsats, det 

kunne ikke lade sig gøre uden den. Det er fantastisk, at møde folk der helt uden 

vederlag gi’r en hånd. Det var derfor en fornøjelse at invitere til julefrokost på Ho 

Kro, for at sige tak for hjælpen i 2017, vi håber at se jer alle igen i 2018.  

 

Koncerter 2018: 

Der er igen i år planlagt 5 torsdage med underholdning, navnene i år bliver The 

Beatles, 80’erne live, Creedence, Bryan Adams, ACDC, Stig og vennerne, Peter og 

de andre kopier, Desværre var budgettet ikke til de originale navne, så alle de 

udenlandske navne er kopibands men med den helt rigtige lyd, så det kan man roligt 

glæde sig til. Børneunderholdningen består af Jesper Grønkjær og Muddi og 

Salamidrengene. 

Som noget nyt holder vi i år en lille festival hvor vi køre musik fra ca. kl 18.00 til kl 

22.30 Se hele programmet på hjemmesiden inden længe. 

 

BHE/Hjemmeside 

Vi har valgt at udvide vores engagement med Local News, dertil kommer at vi har 

lavet en aftale med Discover Denmark om en ny Byportal, disse 2 

samarbejdspartnere, skulle gerne hjælpe os med at få en så aktuel hjemmeside som 

muligt. Allerede nu har de fleste haft besøg af en udfarende journalist fra Local 

News, brug hende endelig, vi har brug for, at de nyheder vi kommer med, har 

udspring i Blåvand & Ho. 

 

 



Til slut, en stor tak for den tillid vi er blevet vist, vi håber meget at I også i 2018 vil 

bakke op om det arbejde og beslutninger der bliver taget i bestyrelsen. En tak til 

medlemmerne for deres velvillige bidrag til bl.a. sommerunderholdningen, uden jeres 

opbakning kunne intet at det ovenstående lade sig gøre. 

 

På bestyrelses vegne 

 

Torben Krog 

Formand 


