
Formandsberetning for BHE 2018 

 

 

Efter Generalforsamlingen bestod bestyrelsen af følgende medlemmer: 

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

samt suppleanterne Morten Høst, Nadia & Christina. 

 

Aktiviteter 2018: 

 

Vi skød som bekendt året i gang, med lanceringen af udviklingsplan Blåvand 2025, et 

arbejde der involverede alle foreninger og interessegrupper i Blåvand. Fornyelse er 

som bekendt en vanskelig størrelse, at arbejde med og det var bestemt heller ikke 

uden sværdslag, at udviklingsplanen blev vedtaget ved et arrangement på Tirpitz. 

 

Der har i årets løb været besøg fra et ungdoms symfoni orkester fra Odense, som 

afholdt en rigtig fin koncert på torvet. Der har ligeledes været et par gange besøg af 

Esbjerg Politiorkester, der begge gang holdt koncert udenfor Coast Kids. Begge 

gange var halvtaget et rigtigt stort plus, om end af helt forskellige årsager. 

 

Skt. Hans aften, blev for første gang i mange år ikke afholdt i regi af BHE. 

Borgerforeningen ønskede ikke at overtage arrangementet, og det så længe ud som 

om, at der ikke ville blive tændt bål på Hvidbjerg Strand. I sidste ende endte det dog 

med, at Hvidbjerg Strand Feriepark fik stablet et arrangement på benene. 

 

Sommerens underholdning, blev taget rigtigt god imod, og der var mange gæster på 

torvet til alle arrangementer. Godt hjulpet på vej af det fantastiske sommervejr, blev 

øl omsætningsrekorden slået både for de samlede arrangementer, men også for et 

enkelt arrangement. Nu skulle man have troet, at det var ”Rockfestivallen” der fik det 

største ølsalg, men det var Stig og Vennerne, der som vanligt fik folk i baren. 

 

Havde vi været, bare en smule nervøse over, at der kun var kopi bands i 2018, så blev 

den nervøsitet gjort til skamme. Alle 5 aftener var virkelig godt besøgt, og orkestrene 

leverede en pragtpræstation på scenen. Publikum skrålede med på Beatles, 

Creedence, Bryan Adams, ACDC, Bamse og ikke mindst Kim Larsens udødelige 

melodier, der til lejligheden blev leveret af Peter og de andre kopier. Igen var vi så 

heldige, at Berna stillede privaten til rådighed, hun havde dog en enkelt kommentar 

til ACDC kopierne ”dem behøver I ikke at invitere igen” det var nu vist ikke deres 

opførsel under opholdet, men mere en tilkendegivelse af, at Bernas musiksmag er en 

lidt anden. Cafe Pia var også i år, tålmodig leverandør af mad til kunstnere og 

scenefolk. Vi skal beklage, at der blev skudt konfettikanoner af, vi var ikke blevet 



informeret, og kunne derfor ikke forhindre det. Tak for naboers tålmodighed under 

arrangementerne. 

  

 

Fællesmøder 2018. Som en del af aftalen i udviklingsplanene for Blåvand, er det 

”Blåvand udvikling”, der i fremtiden skal samle og favne alle foreninger og 

interessegrupper i Blåvand, det er derfor op til alle foreninger at udpege et medlem, 

der skal varetage de enkelte foreningers interesser i Blåvand udvikling. For HBE har 

vi udpeget Claus Lützen til denne opgave. Det vil fremadrettet være i BU at 

fællesmøder mellem interessegrupper i Blåvand og Varde Kommune vil blive 

varetaget. Dette, som et forsøg på, at få en samlet stemme i Blåvand. 

 

Vinterbelysning, sidder endelig i lygtepælene i Blåvand, hele 108 stk. er pt 

installeret, og ibrugtaget efter en ”tændings ceremoni”, hvor borgmester Erik Buhl fik 

fornøjelsen af at trykke på startknappen, eller, som han formulerede det ”lad der blive 

lys” et citat jeg tror, han har lånt fra en af historiens store bestsellere. Knap 100 

mennesker var mødt frem for at højtideliggøre, at alle Blåvand fyr’s små aflæggere 

blev taget i brug. En stor tak til det udvalg, der har lavet en kæmpe indsats for at få 

dette projekt til at blive til virkelighed. Ikke mindst skal der lyde en tak til Richard fra 

Blåvand Elcenter, som havde nok at gøre med at råde bod på fortidens finurlige 

beslutninger, når det kommer til, hvordan man rigger en lygtepæl til. Der er i 

forlængelse af ovenstående lavet nogle fyrtårne som foldeark i metal, som vil blive 

solgt i de butikker i byen, der måtte have lyst til at sælge dem. Der er også produceret 

nogle fyrtårne i samme størrelse, som de der hænger i lygtepælene, dog med en plade, 

der kan monteres på jorden. Disse vil blive solgt igennem Blåvand Elcenter og 

Blåvand Lys.  

 

WIFI er som bekendt ikke mere, og i april 2018 blev signalet slukket, og grejet er 

pillet ned. Bestyrelsen har måttet erkende, at tiltaget kom for sent til, at det fik den 

betydning man havde håbet på. 

 

Byporten, som bliver drevet af Discover Denmark, har været en succes, der har 

været en markant stigning i søgningerne på vores område, en stigning der synes at 

fortsætte. 

 

Bykort, produceret og distribueret af BHE har været en succes, det var intet problem 

med at sælge de annoncepladser der er til rådighed, og vi har, modsat tidligere år, 

fuld kontrol over både antal og afregning. Vi er allerede i gang med at gentage 

successen, og heller ikke denne gang har det skortet på viljen, til at tegne sig for en 

annonce. 

 



Julearrangement 2018, som var opfølgningen til debuten i 2017, forløb rigtig godt, 

og der var en stigende tilmelding hos bureauerne. Det var herligt med den 

genkendelse, der var hos de erhvervsdrivende, der igen i år, via deres sponsorater var 

med til at få en sand gaveregn til at sile ned over de fremmødte deltagere. Det 

øsregnede, men der var alligevel knap 1000 mennesker samlet på torvet til 

præmieoverrækkelsen. 

 

De frivillige,   

Hvad skal jeg sige, det er bare en fornøjelse, de er altid klar til at give en hånd med. 

Skraldebanden knokler i grøfter og på stier, toget har kørt mere i år en tidligere, og 

ølvognen er ved at vælte når de frivillige stiger ombord torsdag efter torsdag. Endnu 

engang skal der lyde en tak for jeres indsats, og tak fordi I havde lyst til at holde 

julefrokost med os igen. Denne gang blev vi bespist på ”Perlen” og jeg skal da lige 

hilse og sige at vi blev bespist. Håber vi har fornøjelse af jer alle igen i 2019 

 

 

Koncerter 2019 

Der vil i 2019 blive afholdt 6 torsdags arrangementer. Dette års minifestval, vil få 

undertitlen dansktop musik. Vi har tegnet kontrakter med så prominente navne som 

Billy Cross, ABBA, Gasbidua, John Mogensen, Fede Finn og funny boys, Halberg & 

Friends, og – nå ja Stig og vennerne.  

Folkedansfestival i Varde kommer på besøg en torsdag eftermiddag, og der vil være 

underholdning for børnene ved ”Gurli Gris” m.m. læs programmet på hjemmesiden, 

på bykort eller i Blåvand Guiden.  

 

Livreddere 2019 

Som det kan læses i regnskabet, har vi brugt en del penge på at indlogere livreddere, 

det kommer vi til igen i år. Generalforsamlingen har pålagt bestyrelsen at indgå i et 

samarbejde med Varde kommune og TRYG Fonden om at opretholde 

livreddertjeneste på stranden frem til 2022.   

De skiftende livreddere har i 2018 boet på Blåvandvej, her har de, iflg. deres 

koordinator følt sig godt tilpas, og de har selvsagt haft en hel del flere badegæster at 

se til i den forgangne sommer, end de havde i sommeren 2017, hvor de ofte var alene 

på stranden. 

 

Wattentide 2019 

Varde kommune, og dermed Blåvandshuk, løb igen af med Wattentide 

arrangementet. I konkurrence med Esbjerg kommune og vadehavscenteret, og deres 

bud på en synliggørelse, blev det hurtigt klart, at området ved og omkring Blåvand 

Fyr var det foretrukne sted at afholde udstillingen. Arbejdende kunstnere vil i ca. 14 

dage i slutningen af august opføre kunstværker i klitterne og på stranden. HBE og 



Blåvand borgerforening har fået plads i styregruppen og vil senere melde ud, hvilke 

tiltag der er tænkt i den forbindelse. 

 

Slutteligt en stor tak for den tillid vi er blevet vist. Vi håber meget, at I også i 2019 vil 

bakke op om det arbejde og de beslutninger der bliver taget på jeres vegne. En tak til 

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

opbakning kunne intet af det ovenstående lade sig gøre. 

 

På Bestyrelsens vegne 

 

Torben Krog 

formand 


