Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet
Torsdag den 12.06.2014 kl. 17.00 – 20.45 på Ansager Hotel, Søndergade 2, 6823
Ansager
Direktør for Plan, Kultur og Teknik Bent Peter Larsen deltog i mødet fra kl. 18.00.
Mødedeltagere: Christian Jensen, Helle Vest – Ole Diget Jensen, Blåvandshuk – Jan Lillebæk, Blaabjerg –
Karin Nielsen, Skovlund-Ansager - Niels Kristian Hindsig, Varde By – Carl Holst, Ølgod – Henry Koch, HHST –
Jens Peter Christensen, Helle Øst og Walther Bech Sørensen, Varde Opland.
Alle ni udviklingsråd var repræsenteret.

Dagsorden
1. Bordet rundt – siden sidst.

2. Karlsgårde dag søndag den 7. september
2014
Drøftelse af planlægning af
Udviklingsrådenes stand.
Vi mangler en tovholder.
Indhold, bemanding, konkurrence?

Referat
Status fra de enkelte udviklingsråd.
Til orientering.

Temaet for udviklingsrådenes stand bliver i år:
Synlighed og synliggørelse.
Der var enighed om, at vi anskaffer t-shirts med UR
logo til de udviklingsråds medlemmer, der skal
bemande standen, samt til andre arrangementer i
de enkelte udviklingsråd efterfølgende.
Hanne bestiller kuglepenne med logo til brug for
udlevering på standen.
Som de forrige år, har vi en konkurrence gående på
kendskab til udviklingsrådenes formål og virke.
Der købes præmier til brug for gevinster til vinderne
af konkurrencen.
Telt, borde og stole bestilles hos Ole Andreasen, UR
Ølgod.
Hanne medbringer diverse bannere, roll-ups og
foldere til udlevering. Der bestilles forplejning til de
personer, der skal bemande standen.
Tovholder blev Anne Lis Brodersen fra UR HHST.
Punktet genoptages på næste FUR møde 20. august
for aftale om bemanding. Udviklingsrådene

opfordres til, allerede nu, at overveje hvem og
hvornår man kan bidrage med et par timer til brug
for opsætning af teltet lørdag den 6. september,
bemanding i løbet af søndagen 7. september samt
nedtagning af telt m.m. søndag aften.
3. Kursus for udviklingsrådene om nye
hjemmesider og Varde Kommunes nye
platform.
Kurset afholdes tirsdag den 17. juni kl.
17.00 – 20.30 i lokale 00.02 på Campus.
Hvert udviklingsråd opfordres til at deltage
med to personer.
Tilmelding direkte til Mie Kirkeby på
mivk@varde.dk senest 13. juni.

4. Trafikgruppen
Der var møde i Trafikgruppen tirsdag den 3.
juni i Frivillighuset. Ungerådet har fået et
medlem i gruppen, Ida Karlsen.

Fire udviklingsråd har tilmeldt sig kurset, og det er:
- Helle Øst
- Helle Vest
- Blaabjerg
- Ølgod
Der er afbud fra Blåvandshuk UR.
UR opfordres til at deltage i kurset, der vil lette
deres arbejde med opdatering af udviklingsrådenes
hjemmesider fremadrettet.

Der førtes en drøftelse om mødet i Trafikgruppen.

Til orientering.

5. Varde 2030
Varde Byråd har en ambitiøs visionsproces i
gang sammen med brandingbureauet
Stagis. Målet er at finde frem til en ny vision
for Varde Kommune, som kan sikre os
vækst frem mod 2030 og placere Varde
Kommune solidt på Danmarkskortet.
I den forbindelse har Stagis interviewet to
formænd for udviklingsrådene, nemlig
Henry Koch, HHST og Walther Bech
Sørensen, Varde Opland.
Alle udviklingsråd var inviteret til
strategiseminar onsdag den 4. juni kl. 17.00
– 21.00 på Nygårds Afrika i Lydum.
Formænd og næstformænd var inviteret.
Til orientering.

Udviklingsrådene fik en stak kort med hjem vedr.
Visionsforum 27. august 2014 med opfordring til at
dele dem ud i lokalområdet m.h.p. tilmeldinger til
stormødet 27. august om Varde Kommunes
fremtid.

6. Korte orienteringspunkter:

Taget til orientering.

a) Den 1. november 2014 bliver alle
danskere over 15 år, som ikke er blevet
fritaget via en ansøgning til borgerservice,
tilmeldt Digital Post på enten borger.dk
eller e-Boks.
Derfor arrangerer Varde Kommunes
borgerservice og Varde Bibliotek
informationsdage om Digital Post, hvor alle
kan få hjælp og vejledning om Digital Post.
Det sker i uge 25. Udviklingsrådene har fået
datoerne tilsendt 4. juni med opfordring til
at videreformidle budskabet.
b) Frivillig Børs udsat indtil videre.
Udviklingsrådene hører nærmere i løbet af
efteråret.
c) Kommunens Årshjul.
Da budgetproceduren allerede er udsendt
til udviklingsrådenes kendskab, og det af
proceduren fremgår kommunens tidsplan i
f.m. budgetlægnings fasen, vurderes det at
der ikke p.t. er behov for et decideret
kursus i emnet.
Set i lyset af, at udviklingsrådene i foråret
har været indbudt til mange møder, er det
mest hensigtsmæssigt, at udskyde et
eventuelt kursus for udviklingsråds
repræsentanter til behovet er der.
d) Årre har fået Blomst nr. 2 i
Udviklingsprogrammet Blomstrende
Landsbyer. Det fejres søndag den 15. juni
fra kl. 11.00 – 14.00.
e) Høring vedr. helhedsløsning på fritids- og
klubområdet er udsendt til
udviklingsrådene. Høringsfristen er sat til
den 30. juni 2014 direkte til Ole Holdgaard.
7. Opfølgning fra mødet med
økonomiudvalget 30. april og fra
forårsmødet med Byrådet 21. maj.
Til drøftelse

Der var stor ros til Running-Dinner formen ved
forårsmødet. Og der er ønske om, at det gentages
en gang om året, fx ved forårsmødet. Dog er det et
krav, at akustikken i mødelokalet er væsentligt
bedre end det var tilfældet den 21. maj. Hanne
bestræber sig på at finde et mere velegnet lokale.

Samtidig bør det overvejes, at bordplacere færre
personer ved hvert bord. Med de store borde blev
det vanskeligt at få alle med i dialogen.
Der var ligeledes stor tilfredshed med mødet med
Økonomiudvalget 30. april
På baggrund af drøftelserne med mødet med
byrådet, har Bent Peter Larsen tilbud at besøge alle
udviklingsråd enkeltvis for at drøfte samarbejdet –
både konkret og generelt.
De første aftaler er indgået, og udviklingsrådene
aftaler datoer direkte med Bent Peter Larsen.
8. Organisering af samarbejdet mellem Varde
Kommune og Udviklingsrådene.
På baggrund af drøftelserne på byrådets
møde med udviklingsrådene den 21. maj
foreslås nedsat en arbejdsgruppe
bestående af tre repræsentanter fra
udviklingsrådene samt borgmester Erik
Buhl, 1. viceborgmester Peder Foldager og
2. viceborgmester Keld Anker Espersen og
kommunaldirektør Mogens Pedersen.
Rådet skal på baggrund af drøftelserne
fremkomme med et eller flere forslag til
forbedring af dialogen og samarbejdet
mellem udviklingsrådene og Varde
Kommune – til gavn for udviklingen i Varde
Kommune.
Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde senest
den 1. oktober 2014 og resultatet
behandles på et FUR møde og dernæst i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Til udpegning på FUR mødet:
Tre repræsentanter til ovenstående
arbejdsgruppe.
Følgende datoer er foreslået som første
mødetidspunkt for arbejdsgruppen:
23/6 kl. 16.00
30/6 kl. 16.00
2/7 kl. 17.00
3/7 kl. 17.00

Udviklingsrådene ønsker fire repræsentanter i
arbejdsgruppen, og følgende blev valgt:
Niels Kristian Hindsig, Varde By
Jan Lillebæk, Blaabjerg
Christian Jensen, Helle Vest
Carl Holst, Ølgod
Mødedato blev aftalt til onsdag den 2. juli.
Der er 13. juni givet besked til borgmesterkontoret
om ovenstående.
Tilføjelse: Beslutningen blev efterfølgende ændret
16. juni således:
Christian Jensen, Helle Vest ønskede at trække sig
fra gruppen og overlod pladsen til Walther Bech
Sørensen, Varde Opland.
Dette er meddelt borgmesterkontoret 16. juni og
indkaldelse sendes til ovennævnte.

Til drøftelse.
9. Revision og udarbejdelse af
udviklingsplaner for lokalområder i Varde
Kommune.

Bent Peter Larsen gav en orientering om forslaget til
udviklingsplaner for lokalområder i Varde
Kommune. Økonomiudvalget har godkendt
forslaget.

Notat er udsendt til FUR den 27. maj.
Til drøftelse.

Det er afgørende, at der er opbakning fra området.
Vigtigt at det ikke er et udviklingsråds område der
skal lave en fælles udviklingsplan.
Udviklingsrådene har derimod mulighed for at få
revideret deres udviklingskataloger fra 2008.
Der var interesse for processen, og
udviklingsrådene melder tilbage til Hanne når de er
klar til, at vi kommer ud til et” Kick-off”
arrangement som beskrevet i notatet.
Derefter koordinerer styregruppen forløbet og
melder tilbage med datoer, tid og sted.

10. Efterårets møde med Byrådet afholdes
mandag den 17. november 2014 kl. 17.00 –
ca. 21.00 i Hodde-Tistrup Hallen.

Til orientering.
Forslag til punkter til dagsordenen kan drøftes på
FUR mødet 20. august.

11. Eventuelt

Vindmøllepenge og ansøgningsfristen blev drøftet.
Udviklingsrådene får en tilbagemelding.
Forberedelserne til etablering af den kommende
LAG Fanø-Varde blev drøftet.

12. Ekstra punkt:
Grøn pulje: Lad din grønne idé spire
Udviklingsrådene fik den 6. juni tilsendt
materiale vedr. ovennævnte pulje, der har
ansøgningsfrist 25. august.

Niels Kr. Hindsig havde et forslag til en ansøgning til
puljen: ”Taxa bus” til fx ældre. Afgang fast kl. 10.00
fra landsbymidten og så indkøb i ”den store by” og
hjem igen….
Måske også noget for unge om fredagen, når de
skal i byen.
Da puljen dækker mobilitet, kan det være en
mulighed for udviklingsrådene i samarbejde med
afdelingen for Teknik- og Miljø at få udformet en
fælles ansøgning om tilskud til et projekt med
ovenstående projekt.
Hanne kontakter Mette Christensen.

Punktet genoptages på næste FUR møde m.h.p.
drøftelse af ansøgning.
13. Næste møde
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Blev aftalt til onsdag den 20. august i Ølgod.
Carl Holst finder mødested og laver aftaler.
Der var forslag fremme om, at vi starter kl. 16.00
med byrundtur til skulpturerne i Ølgod.
Selve FUR mødet starter kl. 17.00, og her får vi
besøg af driftschefen Bjarne Fly for en orientering
om puljen til landsbyforskønnelse, oprensning af
søer m.m.

