
Beretning for BHE 2016. 

 

Indledning: 

 

Bestyrelsen har i 2016 afholdt faste månedlige bestyrelsesmøder, samt nogle enkelte 

samlinger omhandlende de aktiviteter der har være afholdt i 2016. 

 

Medlemstallet er på trods af den kontingentstigning, der blev vedtaget af den seneste 

generalforsamling, steget med 4  medlemmer. (tallene kan aflæses i regnskabet for 2016) 

 

Aktiviteter i 2016: 

 

Som vanligt var foreningen med til at arrangere Skt. Hans aften, der blev entreret med 

båltaler, opstillet lydanlæg og bålet blev lavet med hjælp fra Jessens entreprenørmaskiner. Vi 

håber at Borgerforeningen vil overtage dette arrangement fremadrettet, dialogen om dette vil 

blive ført i foråret 2017. 

 

Efter vedtagelsen på generalforsamlingen, skød vi, i samarbejde med Blåvandshuk 

idrætscenter (nu Sportspark Blåvandshuk), en lang række ret ambitiøse aktiviteter i gang i 

sommeren 2016. (Blue go Motion) 

Programmet indeholdte aktiviteter fra tidlig morgen til sen eftermiddag på flere forskellige 

steder i området. Det viste sig forholdsvist hurtigt, at det var lidt vanskeligt at markedsføre 

aktiviteterne centralt, hvorfor der blev opstillet standere med foldere forskellige steder, hos 

bureauer og i midtbyen. Interessen for de enkelte aktiviteter var forskellig, men bl.a. 

lasergames, lighthouse cross, og boldspil på multibane trak i den positive retning.  

I evalueringen af ”Blue Go Motion” var vi enige om, at vejret i sommeren 2016, spillede en 

alt for afgørende rolle til, at der kunne drages en endelig konklusion.   

Det er derfor aftalt at programmet til Blue Go Motion 2017, skal foregå på færre lokationer. 

For at undgå unødige udgifter til lønninger, f.eks. skal morgengymnastik i år afholdes på 

arealet bag Fitness Blåvand på Blåvandvej 21. På denne måde kan gymnastikken trækkes 

inden døre, hvis det skulle regne. Personalet der allerede er tilknyttet fitness vil dermed 

kunne bruges som instruktører. Der skal findes en frivillig løsning på at opmagasinere, 

opstille/nedpakke spring- og boldbaner i midtbyen. Medlemmer bedes melde ind hvis de har 

personale der kan hjælpe en ½ times tid, et par gange om ugen. 

Endelig er det essentielt, at vi får markedsført aktivitetskalenderen mere effektivt end i 2016. 

 

Sommerunderholdningen led også under, det lidt kedelige vejr vi blev begavet med i 2016, 

men alle kunstnere, med undtagelse af Cirkus Big, leverede et brag af et show og trodsede 

kulden og vinden. Det samme gjorde de tilhørere der mødte op, ølsalget var rimeligt, og vi 

må konkludere at koncerterne var en succes. 

 

Desværre blev 2015 det sidste år vi fik mulighed for at bruge vores egen scenevogn, da vi 

skulle ansøge om bevilliger, stod det pludseligt klart, at vores scene ikke havde de 

nødvendige godkendelser. Vi blev derfor nød til at finde et alternativ, og valget faldt på All-

Stage Varde, hvis mobile scene lagde gulv til underholdningen 2016.  

Det var naturligvis ikke uden ekstraomkostninger, at vi måtte ty til dette valg, men en 

nødvendighed for at kunne afholde sommerkoncerterne. (resultatet kan aflæses i regnskabet 

for 2016) Vi har valgt at skære en koncertdag væk i 2017 for at imødekomme udgiften til 

scenen. (Se andetsteds i beretningen). 

 



 

BID: 

Vi håbede på, at Blåvand ville komme med i et frikommune forløb, hvor vi kunne lave et 

formaliseret offentligt/privat samarbejde omkring forskønnelse og vedligehold af Blåvand. 

Realdania have arrangeret en rundtur til England, hvor man besøgte BID af forskellig 

karakter. Her kunne man få indsigt i den erfaring, som andre havde gjort sig. 

Anne Marie Lidegaard var venlig nok til at acceptere invitationen på vegne af BHE, og rejste 

sammen med repræsentanter fra Varde kommune, og repræsentanter fra Danmarks 4 største 

kommuner til England i maj 2016. Begejstret er beskrivende for det referat vi fik 

efterfølgende, og en klar tilkendegivelse til kommunernes landsforening og 

indenrigsministeriet, om at det ville være nyttigt at lave sådanne tiltag i Danmark og dermed 

i Blåvand. Desværre blev ansøgning afvist/udsat og vi må derfor væbne os med tålmodighed 

til chancen byder sig igen. Indtil da kunne vi indgå en aftale med Varde kommune, som 

skulle have karakter af frivillighed. 

(oplæg fra Jørgen Nielbæk som opstart på generalforsamling 2016) 

 

Fællesmøder Grundejerforeningen 

I 2016 har foreningen deltaget i et par møder med grundejerforeningerne. Der har ikke været 

meget nyt at berette, men der er en god dialog med Varde Kommune, som er lydhør for de 

udfordringer der bringes op fra grundejerforeningerne. Ved et møde med vej og park på 

parkeringspladsen ved kirken, blev vi informeret om løsningen på vejføring fra byskiltet til 

midtbyen. Den er nu udmøntet og har resulteret i, at vi har fået en række sorte træpæle 

rammet ned i rabatten som erstatning for de kampesten der lå der tidligere. Ingen af de 

tilstedeværende lokale foreninger var specielt imponerede over løsningen, men det var 

besluttet politisk, og derfor ikke muligt at gøre indvendinger imod. Vi håber stadig, at der på 

sigt vil komme en løsning, hvor lygtepælene bliver flyttet væk fra vejbanen, så vejen bliver 

visuelt større, og dermed mere sikker, men det blev ikke denne gang. 

 

Frivillige: 

Igen i 2016 har korpset af frivillige været helt uundværlige, hænder til opsamling af affald, 

kørsel af børnetog, ølsalg og meget, meget mere, er ganske enkelt nødvendigt for at få 

tingene til at køre, det er en fornøjelse at se folk i veste med påskriften ”vi arbejder for 

Blåvand”, det er et stærkt signal at sende til husejere og gæster i vores område. Traditionen 

tro var BHE vært ved en julefrokost for de frivillige, og vi havde en hyggelig aften sammen 

den 1. dec. 2016 Der skal endnu engang lyde en stor tak for deres indsats. 

 

WIFI 

Vi har endnu et års erfaring med gratis WIFI i midtbyen og det er stadig ikke nogen udelt 

succes. Det er stadig vanskeligt at komme på, og SMS’er med adgangskoder modtages længe 

efter at man har søgt om adgang. Det er imidlertid lykkedes os at finde en sponsor til vores 

WIFI. Virksomheden Premiere Is, vil således være at finde på velkomstsiden i 2017 & 2018.  

Vi har besluttet at opsige aftale med Stofa og håber at dette initiativ vil give os mulighed for 

at genforhandle prisen, kan vi ikke det, vil vi træde ud af aftalen i efteråret 2018. 

 

Bykort 

Foreningen har besluttet at udgive et bykort over Blåvand & Ho. Vi støtter derfor ikke 

længere Pandrup tryk, som tilsyneladende sælger annoncer på et vildledende grundlag. 

Der er allerede tegnet annoncer til det nye kort, som bliver sat i trykken snarest. 

 

 



 

 

Blåvand Guide 

Foreningen støtter igen i 2016 Louises guide med en dobbeltside og det er vores indtryk at 

blåvandguiden er en fantastisk samling af information, til glæde for turister og fastboende. 

 

Tirpitz Museet 

Vi har haft møde med Colin Seymour. Han ville gerne have en tilkendegivelse om, hvordan 

vi kunne markedsføre Blåvand, for de gæster der vil besøge Tirpitz Museet, når det åbner 

sommeren 2017. Det er naturligvis vigtigt, at vi får de besøgende til at aflægge Blåvand et 

visit, når besøget på museet er overstået. Vi har i den forbindelse besluttet os til at søge et 

engangsbeløb igennem Blåvand aktivitetscenter, til at lave en samlet markedsføring. Enkelte 

medlemmer opfordres hermed til at støtte selvstændigt med markedsføringsbidrag, dog vil vi 

opfordre til, at man afventer et udspil fra Tirpitz, om hvilke muligheder de er villige til at 

stille til rådighed, for en sådan markedsføring. 

Vi kommer muligvis i en situation, hvor vi bliver inddraget i åbningen af Tirpitz. Hvis vi får 

en sådan opfordring, vil vi naturligvis tage den positivt op. 

 

 

Koncerter 2017 

Der er planlagt 5 torsdage med underholdning sommeren 2017, den første og den sidste 

alene med aftenkoncerter, mens de 3 midterste vil have børneunderholdning, som vi kender 

det fra andre år. På plakaten i 2017 er: Tørfisk, Stig og vennerne, Østre Gasværk, Ida Corr, 

Nice little Penguins, Mek Pek trio (Åh Abe), Pegani trylleshow og sidst men ikke mindst 

Sebastian Klein. Vi leder efter lidt underholdning der kan fylde scenen op mellem kl 16.30 & 

kl 20.00  

Skulle nogen i forsamlingen have ideer til hvad det kunne/burde være er I velkomne til at 

kontakte os. Westwind har indikeret et ekstraordinært bidrag til sådanne navne. 

 

BHE/Hjemmeside 

Vi har barslet med at få lavet et logo der passer til foreningen. Vi er i kontakt med Go Varde, 

for at få en ide til, hvordan vi kan få lavet en platform, der i højere grad vil kunne bruges til 

at markedsføre vore medlemmer og det område vi befinder os i. Vi har haft nogle særdeles 

spændende bud på projektet, og er kommet til den konklusion, at generalforsamlingen skal 

tage stilling til om vi kan skifte navn og om forsamlingen mener, at det er foreningens 

opgave at lave en samlet markedsføring, med de omkostninger der følger med, eller om vi 

skal overlade det til de enkelte medlemmer. 

 

Afslutning: 

En stor tak for den tillid vi er blevet vist, en tak til de frivillige der har bakket op om de tiltag 

der har været lavet. En særlig tak til bestyrelsen for deres løsningsorienterede engagement, 

og til foreningens medlemmer der igennem deres rundhåndede markedsføringsbidrag, sikre 

grundlaget for foreningens aktiviteter. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Torben Krog 

 

formand 


