Blåvand d. 18/4 2019
Bestyrelsens beretning
Velkommen til årets generalforsamling i Blåvand Grundejerforening. Vi er glade for at 143 personer er
mødt op i dag selvom vi har været nødt til at flytte generalforsamlingen helt til Oksbøl fordi der ikke findes
lokaler i Blåvand eller Ho som kan rumme så mange mennesker.
Vores næstformand Dennis Petersen har valgt at træde ud af bestyrelsen. Vores første suppleant Susanna
S. Jensen har overtaget pladsen i bestyrelsen. Susanna er i gang med at lave en ny og mere tidssvarende
hjemmeside som hun vil præsentere for os alle senest til næste generalforsamling.
I 2018 har de 23 grundejerforeninger som ligger langs vestkysten og som repræsenterer 8.500 sommerhuse
dannet Fællesudvalget. Udvalget består af 5 personer og vor formand Søren Bjerre sidder med i dette
udvalg. Fællesudvalget er blevet godt modtaget af Varde Kommune og bliver indbudt til møder med Plan og
Teknik udvalget, hvor man bla. Skal være med til at udarbejde en ny turismestrategi for vestkysten.
Sidst i marts 2019 blev det offentliggjort af Forsvaret havde lavet en aftale med Naturstyrelsen om at
øvelsesområdet skulle udvides fra 6.000 ha til 14.000 ha. Aftalen var blevet underskrevet i januar 2019 og
det gav stor frustration blandt de berørte borgere. Fællesudvalget har tilbudt sig som part i de kommende
forhandlinger om oprettelse af træningsspor i det nye øvelsesområde.
Vi er i 2018 blevet medlem af Blåvand Udvikling som består af repræsentanter fra ProVarde, Blåvand-Ho
Handel og Erhvervsforning, Borgerforeningen, Blåvand Nord samt Blåvand Grundejerforening. Blåvand
Udvikling har samlet samtlige foreninger samt erhverv i Blåvand og bliver talerør til Varde Kommune.
Samarbejdet med Varde Kommune har bla. Medført at der i 2019 skal udarbejdes nye lokalplaner for hele
Blåvand, samt at der er sat begrænsning på hvor store sommerhuse der må bygges. Det kommer Hans
Hansen ind på i hans beretning fra Vejlauget. Varde Kommune har afsat 5 mio til trafikforbedring i Blåvand.
Der er indtil videre besluttet at fortage følgende: Bedre skiltning af P-pladser. Lyskryds m/vigebane
Blåvandvej/Hvidbjerg Strandvej. Udvidelse af P-pladser v/fyret. Dette bruges der ca. 2 mio til. Ligeledes er
det tidligere besluttet at der laves en ny cykelsti på den anden siden af vejen ned til Hvidbjerg Strand.
For at prøve at løse trafikknuden i Blåvand By er vi via Blåvand Udvikling gået i samarbejde med Realdania
og Varde Kommune om analysering af trafikken gennem byen og hvordan trafikken kan forbedres. Der er i
dag trafiktælling samt opsat en drone som skal kortlægge bevægelsesmønstre. Dette vil blive gentaget i uge
28 eller 29. Vi har bidraget med kr. 25.000 til dette projekt.
Tirpitz er blevet en kæmpe succes. Så stor en succes at det har givet voldsomme problemer med Parkering.
Tirpitz har lige fået afslag på at lave parkeringspladser i klitområdet op til sommerhusene, og P-pladsen
v/Gammel Mælkevej er kun midlertidig. Parkeringsproblemet kan løses ved at bruge en mark som ligger
250 meter længere mod Ho.
Hafniagrunden der ligger den klage som vi har været med til at indsende stadig til behandling i
Planklagenævnet.

Grenaffald bliver de næste 3 år ved Hvidbjerg Strand.
Overfladevand vil Kurt Haugsted orientere om.
Kystsikring er der ved at blive udarbejdet ny aftale som Ole Lennart vil orientere om.
Tak til bestyrelsen for godt og konstruktiv samarbejde.
Tak til Marianne Nygaard Holm for at holde os orienteret.
Tak til Knud Johansson for rådgivning.

På bestyrelsens vegne

Søren Bjerre
Formand

