
Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet 

Onsdag den 8.10.2014 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Lunde Kro, Skolegade 8, Lunde, 

6830 Nr. Nebel  
 

 

Mødedeltagere: Jan Lillebæk, Blaabjerg – Peter Nielsen, Blåvandshuk – Finn Ladegaard, Helle Vest – Lars 

Bo, Helle Øst – Heino Mølholm, HHST – Karin Nielsen, Skovlund/Ansager – Niels Kr. Hindsig, Varde By – 

Walther Bech Sørensen, Varde Opland og Carl Holst, Ølgod.  

 

Dagsorden Referat 

1. Overvejelser om samarbejdet med 
civilsamfundet.  
Ældre- og handicapchef Thorkild Sloth 
Pedersen giver en orientering om 
indholdet i overvejelser om samarbejdet 
med civilsamfundet.  
 
 
Til orientering og drøftelse.  
 

Thorkild Sloth Pedersen gav et oplæg om ”Borgere 
og civilsamfund som centrale aktører i løsninger af 
velfærdsopgaver”.  
 
./. Oplægget medsendes referatet til FUR til brug 
for videre drøftelse i de enkelte udviklingsråd.  
 
Udviklingsrådene er meget velkomne til at komme 
med en tilbagemelding til Thorkild på 
thpe@varde.dk eller på telefon 30 52 75 91.  
 

2. Budgetforliget.  
 
Direktør Bent Peter Larsen giver en 
gennemgang af ting i budgetforliget, der 
har særlig interesse for udviklingsrådene.   
 
 
 
Til orientering.  
 
 

Bent Peter orienterede om budgetforliget, 
heriblandt ”Udviklingspuljen til finansiering af 
udviklingsbetonede tiltag som blandt andet 
fremmer kommunens vision”. Dette gælder også 
støtte til projekter der kommer fra 
udviklingsrådene. Der er afsat 4 mio.kr. i 2015 til 
udviklingspuljen.  
 
Udlæg for LAG-midler indtil disse udbetales fra 
relevante ministerier, er et nyt tiltag i 
budgetforliget.  
 
./. Der vedhæftes oplæg om Budget 2015-2018 til 
udviklingsrådenes orientering.  
 
Samtidig orienterede Bent Peter om resultatet af 
ansøgningerne til ”Landsbyforskønnelse 2014”. 
Udvalget for Plan og Teknik udvalgte den 22. 
september Nymindegab og Ho som projekter 
under Driftens Landsbyforskønnelsespulje 2014.  
 
Nymindegab får 56.000 kr. til 
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renovering/genskabelse af havnemiljøet ved ”Æ 
store bro”. Og Ho får 42.000 kr. til forskønnelse af 
området omkring Ho Havn.  
 
Puljen eksisterer også til næste år, så landsbyerne 
kan allerede nu begynde at tænke på ansøgning til 
puljen.   
 

Nyt punkt: 2A:  
Mobilnetdækning.  
 
Varde Opland ønskede en drøftelse af 
mobilnetdækningen i Varde Kommune, der 
flere steder opleves som meget svag.  
 

Bent Peter vil gerne høre om steder, hvor der er 
problemer med mobildækningen, så Varde 
Kommune kan bruge det til dialog med 
teleselskaberne.  
 
Udviklingsrådene opfordres til at sende 
oplysningerne ind til bpla@varde.dk  

Nyt punkt: 2B: Skiltning i åbent land 
 
Varde Opland er blevet opfordret til at 
bringe emnet på banen i FUR.  
Hvad kan vi gøre for at hjælpe de små 
virksomheder i Varde Kommune med at få 
skilte op til synliggørelse af virksomhedens 
eksistens? 
 

Bent Peter vil gerne høre om konkrete eksempler 
på afslag om opsætning af skilte fra en 
virksomhed.  
 
Eksemplerne kan sendes pr. mail til bpla@varde.dk  
 
 

3. Samarbejdet mellem Varde Kommune og 
udviklingsrådene.   
 
Emnet er på dagsordenen til efterårets 
møde den 17. november, hvor det 
forventes at arbejdsgruppen præsenterer 
oplæg om fremtidig organisering af 
samspillet mellem FUR og de politiske 
udvalg i Varde Kommune.  
 
 
Til orientering.  
 
 

Walther og Carl gav en orientering fra seneste 
møde i arbejdsgruppen.  
 
./. Til udviklingsrådenes orientering medsendes 
”Referat fra møde vedr. fremtidig organisering af 
samspillet mellem FUR og de politiske udvalg i 
Varde Kommune”.  

4. Efterårets møde med Byrådet og 
udviklingsrådene afholdes mandag den 
17. november kl. 17.00 – ca. 21.00 i 
Hodde-Tistrup Hallen, Lærkevej 23, 
Tistrup.  
 
Forslag til dagsorden drøftes i direktionen 
2. oktober og derefter i Udvalget for Kultur 
og Fritid 21. oktober og i Økonomiudvalget 
29.oktober. Herefter kan endelig 
dagsorden udsendes til Byrådet og 

Direktionen har godkendt dagsordenen, som 
skitseret i punktet, med den bemærkning, at sagen 
alene sendes til Udvalget for Kultur og Fritid, der 
behandler emnet den 21. oktober.  
 
Der kan således udsendes endelig dagsorden 
ultimo oktober.  
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udviklingsrådene.  
 
Forslag til dagsorden:  
 
1. Oplæg om fremtidig organisering af 
samspillet mellem FUR og de politiske 
udvalg i Varde Kommune 
v/kommunaldirektør Mogens Pedersen 
 
2. Oplæg om borgerinddragelse og 
nærdemokrati v/direktør Lars Klüver, 
Teknologirådet 
 
3. Erfaringer fra samarbejdet om udvikling 
af landdistrikterne i Skive Kommune. Arne 
Bisgård orienterer om hvordan de ved 
fælles hjælp har fået finansieret projekter i 
Skive Kommune.  
 
4. Dialog blandt deltagerne ud fra 
ovenstående inspiration.  
 
5. Rigets tilstand herunder resultatet af 
budgetforhandlingerne v/borgmester Erik 
Buhl.  
 
6. Orientering om Vestbanen v/direktør 
Jens Kristian Ørnskov 
 
7. Eventuelt. 
 
 
Pause med servering af let anretning 
planlægges efter punkt 3, og før dialogen. 
På den måde får deltagerne mulighed for 
at ”summe” over de tre oplæg.  
 
Til orientering.  
 
 

5. Grundloven har jubilæum i 2015 
 
På FUR mødet 21. august blev det drøftet 
om udviklingsrådene skulle indgå i et 
projekt vedr. Grundlovsjubilæet.  
 
Det blev besluttet at arbejde videre med 
emnet. Efterfølgende har Hanne været i 
kontakt med konsulent Signe Aaskov Kold, 

Hanne orienterede om beslutningen, og FUR 
ønsker Ungerådet og Ungdomsskolen held og lykke 
med projektet.  



Børn og Unge, der efter at have læst 
referatet fra FUR mødet, gjorde 
opmærksom på, at Ungerådet i samarbejde 
med Ungdomsskolen sender en ansøgning 
til puljen vedr. midler til fejring af 
Grundlovsjubilæet i 2015. Deres tanker 
ligger meget tæt op af de ideer 
udviklingsrådene ville bidrage med. Det er 
derfor aftalt, at de gennemfører projektet i 
regi af Ungerådet sammen med 
Ungdomsskolen. Projektet består af en tur 
til Christiansborg med rundvisning for de 
unge, et besøg i DR for at høre om hvordan 
de formidler politik til unge og 
afslutningsvist et besøg i Fredericia hvor de 
mødes med deres unge-byråd.  
 
Hanne har derfor aftalt, at vi ikke sender en 
ansøgning af sted til puljen og ønsker 
Ungerådet held og lykke med projektet.  
 
Til orientering.  
 

6. Bordet rundt – siden sidst.  
 
 
 
 

De ni repræsentanter fra udviklingsrådene gav en 
status på arbejdet i de enkelte råd.  

7. Den nye lokale aktionsgruppe LAG Fanø-
Varde blev stiftet den 16. september.  
 
Bestyrelsen består af 11 personer fordelt 
på de to kommuner samt udpegede 
repræsentanter. Der afholdes 
konstituerende møde og bestyrelsesmøde 
9. oktober. Arbejdet om 
udviklingsstrategien skydes hermed i gang, 
og det forventes at udmelde datoen for 
arrangementet hurtigst muligt. Det er 
vigtigt at man husker at melde sig ind på ny 
i den nye lokale aktionsgruppe såfremt 
man ønsker at få indflydelse på 
landdistriktsudviklingen 2014-2020. Det er 
gratis at være medlem, og man får tilsendt 
nyhedsbreve samt mulighed for at deltage i 
medlemsarrangementer og 
generalforsamlinger med stemmeret.  
 

Taget til orientering.  
 
Udviklingsrådene vil løbende blive orienteret om 
arbejdet i LAG Fanø-Varde, og Hanne opfordrede 
alle til at melde sig ind i den lokale aktionsgruppe.  



Til orientering.  
 

8. Evaluering af Karlsgårde dag og 
udviklingsrådenes stand.  
 
Vurdering af effekten og drøftelse af 
videreførelse af traditionen med 
udviklingsrådenes deltagelse i 
arrangementet.  
 
 
 
Til drøftelse.  
 

Der førtes en drøftelse. I år var der for få 
udviklingsråd der deltog på standen. Men datoen 
kolliderede med såvel Mariefestivalen som 
Vadehavsfestivalen.  
 
Det overvejes hvorvidt udviklingsrådene skal 
fortsætte med at deltage med en stand på 
Karlsgårdedagen, eller om vi i stedet skal forsøge 
med en indendørs stand på Fritids- og 
Forbrugsmessen, der afholdes næste år i Helle 
Hallen.  
 
Punktet genoptages på et senere FUR møde.  

9. Korte orienteringspunkter:  
 
a) Kort fra Natur-og Bevægelseskanonen 
kan nu ses på 
www.naturparkvesterhavet.dk og snart 
også på Varde Kommunes hjemmeside.  
 
b) Forslag fra Karlsgårde dag om 
fremstilling af cykelkort. Det forlyder, at 
der arbejdes med samme forslag i regi af 
projektgruppen ”Årets Cykelkommune”.  
 
c) Møder om arbejdet med planstrategi og 
forarbejdet til den kommende 
kommuneplan for 2017-2029. 
Udviklingsrådene inviteres til dialogmøde.  
 
d) Støtte til almennyttige projekter.  
Udviklingsrådene fik den 9. september 
tilbud fra Jem & Fix, der har udviklet et 
koncept, hvor landets mange foreninger, 
klubber og andre almennyttige 
forsamlinger, kan søge om støtte i form af 
materialer til projekter.  
 
e) Tistrup News hjemmeside.  
Prøv at gå ind og se på Tistrup News 
hjemmeside og de mange informationer 
der ligger på siden. Hver by har mulighed 
for at få sine egne informationer med. 
Samtidig er der en del oplysninger fra 
udvalgsmøder i Varde Kommune.  
 
f) Torsdag den 30. oktober afholdes der 

Taget til orientering.  
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fondsmesse kl. 12.00 – 18.00 i Nykøbing 
Mors. Indbydelse med program er tidligere 
sendt til FUR pr. mail. Interesserede 
opfordres til at tilmelde sig direkte til 
arrangøren.  
 
g) Nationalpark Vadehavet uddeler op til 
10.000 kr. i støtte til lokale 
netværksarrangementer, når emnet for 
arrangement har relation til 
nationalparken.  
Information er videresendt til FUR.  
 
h) Real Dania lancerer ny kampagne 
”Underværker – bygningsarvens ildsjæle”.  
Orientering er sendt til FUR 8. oktober.  
 
Til orientering.  
 
 

10. Eventuelt 
 
 
 

Lars Bo, Helle Øst fremsatte forslag om fælles Info-
tavler i landsbyerne eller ved indfaldsvejene. 
Emnet blev nævnt i forbindelse med mødet om 
planstrategi.  
 
Hanne orienterede om at vi stadig venter på svar 
fra ansøgningen til puljen ”Grønne Ildsjæle” 
angående projekt ”Taxa-bus – kollektiv trafik 2.0 i 
landområder”.  
 

11. Næste FUR møde foreslås i uge 49/50  
Dato fastsættes samt sted for mødets 
afholdelse.  
 
 

Næste møde afholdes onsdag den 10. december 
2014 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Sig Hotel, Vardevej 
30, Sig, 6800 Varde.  

 

Sags nr. 14-874 Dok.nr.133176/14 haje 09.10.2014 

 

 


