Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet
Onsdag den 18.2.2015 kl. 17.00 – ca. 21.00 i Mødelokale 1, Helle Hallen

Mødedeltagere: Jens Nielsen, Varde By - Jens Peter Christensen, Øster Varde – Henry Koch,
HHST - Anne Marie Slaikjær, Blåvandshuk – Finn Ladegaard, Helle Vest – Carl Holst, Ølgod – Karin
Nielsen, Skovlund-Ansager – Walther Bech Sørensen, Varde Opland og Jan Lillebæk, Blaabjerg.

Dagsorden
1. Cykelfestival i hele Varde Kommune
Vi vil den 13. – 16. august 2015 fejre at vi
har været årets cykelkommune med en
Cykelfestival i hele Varde Kommune.
I den forbindelse har vi tænkt på nogle
emner til festivalen, men vi vil meget gerne
bede FUR om hjælp til at finde på
cykelaktiviteter som kan afholdes lokalt i
udviklingsrådenes områder i kommunen,
som kan være med til at understøtte
cykelfestivalen.
Pia Koch Hauge, Staben Plan, Kultur og
Teknik giver en orientering om punktet og
deltager i drøftelsen.

Referat
Pia Koch Hauge gav en orientering om
cykelfestivalen i Varde Kommune.
Indbydelse til konkurrencen om årets
cykelkommunes flotteste blikfangscykel blev
omdelt og medsendes ligeledes referatet til
brug for udviklingsrådenes videreformidling.
Skolerne deltager om torsdagen i
cykelfestivalen. Varde Kommune har haft møde
med Handelsstandsforeningen, og man vil
gerne have det til at "summe" i hele
kommunen.
Udviklingsrådene opfordres til at kontakte PIa
Koch Hauge direkte. Der medsendes det
omtalte idékatalog til udviklingsrådenes
orientering.
TV2 på tur kommer til Varde Kommune i år, i
samme periode som der er Tour de France.
Udviklingsrådene holdes løbende orienteret og
får tilsendt datoerne for arrangementet.

2. Info tavler ved indfaldsveje
Plan og Teknik udvalget har drøftet det
principielle omkring hvorvidt vi skal have
digitale informationstavler i Varde
Kommune, og det sagde de ja til.
Vi er, sammen med ProVarde, i gang med at
få tilladelser til opstilling af 2
informationstavler som forsøg, ved to
indfaldsveje til Varde by ved krydset
Esbjergvej/Ribevej og ved rundkørslen ved
Billum (vejen ud til Blåvand, Vejers).
Begge portaler får de samme visninger.

Pia Koch Hauge gav en orientering om de
kommende retningslinjer for opsætning af
informationstavler i Varde Kommune.
Man kan ikke have kommercielle oplysninger på
informationstavlerne såsom reklamer for tilbud
på fx overnatning.
Der er trafiksikkerhedsmæssige udfordringer
ved opsætning af informationstavler, så de ikke
distraherer for meget i trafikken.

Kommunikationen vil være web-baseret.
Samtidigt er vi i gang med at beskrive krav til
udformning, trafiksikkerhed og selve
Retningslinjerne skal politisk behandles og
visningerne. Der blev på Plan og Teknik
udviklingsrådene får en tilbagemelding når det
udvalgets møde givet anbefaling om, at det
er sket.
er de samme visninger i alle byer, samtidig
med at hver by kan have sin egen del.
Pia Koch Hauge deltager i punktet og giver
en orientering om emnet.

3. Kommunikationsprojektet
Drøftelse af FUR og de ni udviklingsråds
medvirken til oprettelse af en
kommunikationsgruppe og en ny Selvejende
Institution, der skal drive en fælles database
og CMS til kommunikation og
nyhedsformidling.
Kommunikationsgruppen skal være et forum
for erfaringsudveksling og samarbejde om
fremtidens lokale kommunikation og
nyhedsformidling. Målet er at holde alle
lokalsamfund på forkant med onlinetilstedeværelsen på lokale hjemmesider,
sociale medier og fremtidige medier.

Claus Vestland og Karsten Madsen
præsenterede forslaget til
Kommunikationsprojektet, der er et
samarbejde om kommunikation og
nyhedsformidling i hele Varde Kommune.
Det er tanken, at det skal være en lettelse for
udviklingsrådene og en bedre løsning, end det
vi har set indtil dato.
Der er tale om en samlet medieløsning, hvor vi
kan hjælpe hinanden undervejs.
Oplægget blev drøftet. Man kan beholde sin

Kommunikationsgruppen skal udgøre en del egen hjemmeside adresse. Udviklingsrådene er
af repræsentantskabet i den nye Selvejende omdrejningspunkt for det her.
Institution og vælge en bestyrelse og ledelse
til den daglige drift.
Der var god opbakning til forslaget, men der er
behov for endelig stillingtagen i de enkelte
Den nye SI skal drive en fælles database og
udviklingsråd.
CMS, som skal indeholde den ”lim”
bestående af lokale nyheder og information, FUR går nu hjem i de enkelte UR og drøfter
der i fremtiden vil binde alle borgere og
forslaget, hvorefter tilbagemelding sendes til
lokalsamfund sammen i Varde Kommune.
Hanne, der samler og videresender til
projektgruppen. Tilbagemelding ønskes
Projektet som helhed vil være med til at
senest torsdag den 12. marts.
opfylde og profilere FUR og de ni
udviklingsråds formålsparagraf om at sikre
Der planlægges informationsmøde om
borgerinddragelse, samarbejde og
projektet, hvor alle interesserede kan deltage i
nærdemokrati.
et ”Webmaster-møde”. Datoen udmeldes til
FUR så snart aftalerne er på plads. Invitation
Claus Vestland og Karsten Madsen deltager i eftersendes.
drøftelsen af punktet og giver yderligere
orientering.
Driftssikkerheden sættes i højsædet.
./. Bilag: Oplæg til projekt for
kommunikation og nyhedsformidling i Varde
Kommune

4. Forårsmødet med Byrådet er aftalt til
torsdag den 11. juni.

Også ved dette års forårsmøde ønsker
udviklingsrådene en tæt dialog med
byrådsmedlemmerne og forvaltningen. Dialogen
Til drøftelse i FUR: Form, indhold og sted for er i højsædet frem for mange oplæg.
mødets afvikling.
Der er dog allerede indkommet ønske fra

Planafdelingen, om at bidrage med et oplæg
om Planstrategien. Borgmester Erik Buhl giver
også en status på ”Rigets tilstand” og
kommunaldirektør Mogens Petersen vil
præsentere den nye kalender ”Kommunens
Årshjul”.
Omkring den praktiske gennemførelse:
Da det tidligere har vist sig, at lydniveauet i en
stor sal med mange mennesker, gør det
vanskeligt at høre ved bordene, foreslår FUR
denne gang, at forårsmødet afholdes på en
skole, hvor der er mulighed for at hvert
udviklingsråd får sit eget lokale til brug for
drøftelserne ved bordet.
Selve mødet foregår naturligvis i en større
sal/aula. Næsbjerg Skole foreslås som
mødested 11. juni, og Finn Ladegaard
undersøger muligheden og vender tilbage.
”Vi i naturen” ønskes som et gennemgående
tema ved bordene. Derudover opfordres hvert
UR til at vælge et par emner, som de gerne vil
drøfte ved bordene.
Disse emner sendes til Hanne på forhånd, så
de kan indgå i den endelige dagsorden. Frist:
senest 4. maj.
Hanne fordeler deltagerne fra Varde Kommune
og det tilstræbes at køre med 2 runder.
Endelig dagsorden udsendes ultimo maj og kan
drøftes på næstes FUR møde 27. maj.

5. Trafikgruppen
Punktet genoptaget fra FUR mødet 10.12.
Der blev det aftalt, at gruppens arbejde
tages op og defineres på FUR mødet i
februar, herunder drøftelse og afklaring af
kommissorium.
Der er samtidig fremsendt forslag om, at
gruppen ændrer navn til
Infrastrukturgruppen under FUR.

En infrastrukturgruppe bør referere til FUR.
Kommissoriet skal være bredere funderet. Det
foreslås at hvert udviklingsråd har en til to
medlemmer af infrastrukturgruppen. Meget
gerne repræsentanter der har en interesse i
trafik og infrastruktur.
Planen er at se på hele infrastrukturen og
gruppen nedsættes med en begrænset
virkeperiode fx 2 år. Der fastsættes mål og
tidsramme for gruppens arbejde.

Til drøftelse.
Varde Kommune kontaktes vedrørende
deltagelse fra en embedsmand i gruppen, der
kan være med til at kvalificere gruppens
arbejde om de rent tekniske spørgsmål.
Udviklingsrådene orienteres derefter, men kan
med fordel drøfte udpegninger i de enkelte
områder allerede nu. Send gerne navnene på
medlemmer til Hanne pr. mail.

6. Kommunens Årshjul.
På efterårsmødet var der et ønske fra nogle
deltagere om at få udarbejdet en
årskalender over mødeaktiviteter i Varde
Kommune. Dette emne forsøger vi at være
klar til at præsentere for jer ved
forårsmødet 11. juni.
For at vi kan gøre kalenderen så
borgervenlig som overhovedet muligt,
ønskes en drøftelse af hvad kalenderen skal
indeholde.
Forslag kunne være
- Budgetprocessen
- Lokalplaner, som vi ved, er på vej til
behandling
- Planstrategi og kommuneplan
- Mødedatoer for borgermøder
- andet?
FUR opfordres til på forhånd at overveje
forslag til årshjulet.

Forskellige politikker - der kommer i høring bør indgå i kalenderen.
Byrådsmøder og udvalgsmøder kan også være
hensigtsmæssige at få med.
Dagsordener og referater fra de enkelte udvalg
fx de mere langsigtede ting af tilbagevendende
karakter.
En anden ting, der også er interesse for er,
hvornår skal udviklingsrådene høres?
Fx i sagen omkring ”Kontor og Erhverv i Helle
Hallen samt overnatningsmuligheder” blev
Udviklingsrådet Øster Varde ikke hørt. Det
undrer man sig over.
Det samme gør sig gældende for sagen omkring
Vindmøller. Udviklingsrådene blev heller ikke
hørt i den forbindelse. FUR ønsker at det vil
fremgå af årshjulet, hvornår og hvordan
udviklingsrådene skal høres.
I henhold til de tidligere vedtagne opgaver
for udviklingsrådene står der, at
udviklingsrådene udgør netværket for et
formelt samarbejde med Varde Kommune og
har officiel status som høringsberettigede.

FUR spørger ligeledes ind til kriterier og
ansøgningsfrister for Udviklingspuljen. Det
ville være fint, om de kunne få oplyst hvad
der kan søges til, hvornår ansøgningerne skal
være hos Varde Kommune, hvem skal have
dem og hvor meget kan man søge.
Hanne følger op på det og vender tilbage med
svar til FUR.

7. Naturen i min kommune - fotokonkurrence
Jens Nielsen fra UR Varde By præsenterer
idéen.
Ideen er opstået som følge af at Varde
Kommune har valgt NATUR som den
bærende vision 2030. Det Fælles
Udviklingsråd har brug for nogle fælles
projekter for at skabe og manifestere
sammenhold.
Hele kommunen kan byde på natur – ikke
blot strandområderne.
Visionen: At brande den nye vision overfor
omverdenen på borger niveau for at øge
folks bevidsthed og kendskab til Varde
Kommune – især de der bor udenfor
kommunen.
Ideen: Når vi (borgerne) sender mails hist og
pist og især ud af kommunen, så vedhæfter
man et eller flere billeder relateret til
naturen i Varde Kommune.
Det er billig markedsføring – i borger
øjenhøjde.
Ofte er det den slags information, der virker
mere troværdig end fx strømlinede
brochurer.
Midlet:
Udviklingsråd Varde By inviterer de øvrige
Udviklingsråd til at udskrive en
fotokonkurrence, der kort og godt hedder
”Naturen i min kommune”.
Det kan også relatere til andre temaer og
henvender sig til alle borgere – børn som
voksne, unge som ældre.
Indledningsvis afvikles en lokal runde, hvor
fotos sendes til de lokale Udviklingsråd, der
udstiller dem lokalt og udvælger de 10-20
bedste. De 3 bedste fotos belønner
Udviklingsrådet med et beløb taget af de
borgerinddragende aktiviteter. De bedste fx
10 fotos fra hvert UR samles derefter til en
finaleudstilling, hvor et professionelt panel
udpeger de 3 bedste fotos, der belønnes

Næstformand i UR Varde By præsenterede
forslaget om en fotokonkurrence i Varde
Kommune.
Varde Kommune har samtidig valgt bureauet
Design Fordi til at markedsføre kommunens
satsning på naturen i forhold til borgere,
turister og erhvervsliv.
Det er vigtigt at fotokonkurrencen skal stå som
et udviklingsråds projekt, og der skal være
autenticitet i billederne. Det må ikke blive et
kommercielt projekt.
Forslag om at konkurrencen kunne køre fx fire
gange om året: Foråret, sommer, efteråret og
vinter, der vil give forskellige billeder fra
lokalsamfundene, var der bred opbakning til.
Jens, Lars og Hanne afholder et møde med Lars
Design Fordi angående mulighederne for en
fælles fotokonkurrence forankret i UR. Hanne
aftaler mødedato.
FUR orienteres herefter.

med 1.000 + 500 + 500 kr. udloddet af UR
Varde By + tilsvarende suppleret op af
kommunen.
Udstillingen kan derefter vandre rundt i
kommunen på skoler, biblioteker eller
endda på externe udstillinger/messer.
Betingelsen for at deltage er at de
deltagende borgere giver tilladelse til fri
afbenyttelse af fotos til vedhæftelse i mails,
markedsføring ol. Fotos skal kunne
downloades på kommunens og
udviklingsrådenes hjemmeside.
Forslaget harmonerer fint med Varde
Kommunes vision 2030: ”Vi i naturen”, og
vil samtidig involvere borgerne i udrulning af
visionen.
Til drøftelse.

8. Pixi udgaven af Udviklingsråd – din direkte
vej til indflydelse.
Pixi udgaven om udviklingsrådenes formål
og opgaver har efterhånden nogle år på
bagen. Der er behov for en modernisering
og ajourføring af tekst og organiserings
modellen nu hvor Udvalget for Økonomi og
Erhverv bliver resortudvalg for
udviklingsrådene.
Det foreslås hermed, at der nedsættes en
lille kreativ arbejdsgruppe der får til formål
at udforme en ny tekst, der kan afløse
folderen, og i stedet beskrive
udviklingsrådene anno 2015. Det er tanken,
at ”folderen” skal præsenteres på den nye
portal og på Varde Kommunes hjemmeside
m.m.

Der var enighed om, at det var tiden til en
ajourføring af Pixi udgaven om
udviklingsrådenes opgaver og formål.
Rikke Svarre fra Ølgod UR deltager i
projektgruppen sammen med Walther Bech
Sørensen og Lars Bo samt Hanne.
Hanne indkalder til første møde. Det er målet
at blive klar til en præsentation af en ny Pixi
udgave til forårsmødet 11. juni.

Da ideen er Lars Bos fra Øster Varde, er han
første medlem af arbejdsgruppen. Det
indstilles at FUR på mødet vælger 2
repræsentanter mere til ovennævnte
opgave.

9. Forslag om eventuel oprettelse af emnegrupper under FUR
Lars Bo, Øster Varde foreslår, at der på lige
fod med Infrastrukturgruppen , oprettes
andre grupper under FUR, der refererer
direkte til deres relevante
forvaltningsafdeling i den kommunale
administration. Det kan være grupper såsom
”Lokal pleje og ældreomsorg”,
”Erjhvervspleje/Erhvervsudvikling” , ”Børn
og Fritid” , ”Turisme i hele kommunen” eller
lignende.
Til drøftelse i FUR: Skal der arbejdes videre
med forslaget?

Lars Bo, Øster Varde deltog i punktets
drøftelse.
Motivet for at foreslå flere ”emnegrupper
under FUR” er, at involveringen i et klart
defineret emne inden for de kommunale
udviklingsopgaver (fx Trafikgruppens arbejde
med cykelstier) ikke tærede på engagementet i
udviklingsrådsarbejdet, men tværtimod
forøgede det – også på alle andre felter.
Derfor kan et medlems engagement i en
emnegruppe medvirke til, at han/hun sidenhen
aktivt udtrykker ønsket om at blive helt og
fuldt medlem af udviklingsrådet.
Tanken er, at der oprettes en emnegruppe, når
medlemmer af FUR og/eller UR’ene oplever et
behov for at få endevendt et emneområde.

Forslag om en undergruppe under FUR vedr.
Vision 2030: Hvordan kan FUR undersøge
Visionen og medvirke til udrulningen af den i
de enkelte områder.
FUR vil gerne have tilsendt supplerende
materiale til brug for arbejdet i en eventuel
gruppe i regi af FUR.
FUR stiller spørgsmål ved, om det er
udviklingsrådene der skal komme med ideerne
eller om det er Varde Kommune.
Kommunaldirektør Mogens Pedersen foreslog
endvidere, at udviklingsrådene nedsatte en
arbejdsgruppe der kunne hjælpe med
fordelingen af flygtningene, så vi fik en
bredere geografisk fordeling. Udviklingsrådene
var ikke afvisende overfor denne eventuelle
nye opgave, og modtager gerne en henvendelse
derom.
Der var enighed om, at invitere et par
repræsentanter fra forvaltningen
Arbejdsmarked og Integration til næste FUR
møde.

10. SMS til borgere og frivillige foreninger i
Varde Kommune
Vi har fået en henvendelse fra Jan Hoberg
Nielsen angående en fælles SMS platform til
rådighed for de foreninger som ønsker at
benytte den.
Flere og flere foreninger er begyndt at
anvende SMS løsninger, da det gier et godt
image for afsenderen, når man er proaktiv i
forbindelse med nyheder, arrangementer
eller blot generelle nyheder. Specielt rundt
omkring i de små lokalsamfund, er det
vigtigt, at man inddrager borgerne, og
holder et godt aktivitetsniveau, og det
hjælper en SMS løsning i høj grad med til,
ifølge Jan Nielsen. Rigtig mange foreninger
er interesseret i at benytte løsningen, men
da de har begrænsede midler spørger Jan
Nielsen om Varde Kommune kan have en
interesse i at stille en fælles SMS platform til
rådighed for de foreninger som ønsker at
benytte den. Omkostningerne vil være ca.
2.500 kr. pr. mdr. til et fælles abonnement.
Og så betaler foreningerne selv for trafikken
(de SMS som de sender ud), men de har så
ikke nogen udgifter til abonnement og
vedligeholdelse.
Til drøftelse i FUR: Hvordan er jeres
vurdering af forslaget?

Det er FUR's opfattelse, at SMS løsningen er
dækket ind under Kommunikationsprojektet.
Derfor er der ikke interesse for en anden SMS
platform.

11. Korte orienteringspunkter:
a) Ruten Varde-Alslev-Esbjerg
Status: Sydtrafik har indkaldt Varde og
Esbjerg Kommune til et møde sidst i februar
for en drøftelse af muligheder og behov.
Udviklingsrådene orienteres efter mødet.
b) Generalforsamlinger i udviklingsrådene:
Hanne modtager gerne datoer for
afholdelse af generalforsamlinger rundt
omkring.

a) Borgere fra Alslev vil gerne have deltaget i
mødet mellem Sydtrafik og Esbjerg samt
Varde Kommune. Hanne orienterer Mette
Christensen derom.

b) Generalforsamling/årsmøder afholdes
således: 26. marts i Ølgod - 12. marts i
HHST - 24. marts i Varde By - Øster Varde
29. april - 24. februar Sogneforeningen i
Billum og UR Varde Opland.

Helle Vest har generalforsamling 3. marts.
c) HUSK indsend regnskab for 2014, når I
har det klart, så driftstilskuddet for 2015
kan blive overført til udviklingsrådenes
nem-konto.

d) Puljen til Grønne Ildsjæle er åbent for
ansøgninger.
Der er udsendt mail til FUR 10. februar om
Miljøministeriets pulje.

c) Indsendes til Hanne efter afholdelse af
generalforsamlingerne i UR.
d) Taget til efterretning.
e) Taget til orientering.

e) LAG Varde afholder ordinær
generalforsamling torsdag den 16. april kl.
17.00
f)
f) LAG Fanø-Varde afholder ordinær
generalforsamling tirsdag den 28. april kl.
19.00 på Fanø.

Dagsorden i h.t. vedtægter. Der annonceres i
ugeaviserne om generalforsamlingen samt
stedet for afholdelse.

g) Der forventes en ansøgningsfrist før
sommerferien og en efter sommerferien.
g) Ansøgningsfrister for ansøgninger til LAG
I lighed med tidligere, afholdes der workshop for
Fanø-Varde udmeldes efter
nye ansøgere umiddelbart før
bestyrelsesmødet 26. februar.
ansøgningsfristerne.
Det forventes at der bliver 3
ansøgningsrunder i 2015.

h) Referat fra møde i styregruppe –
udviklingsplaner 18. februar blev rundsendt h) Taget til orientering.
til FURs orientering.
i) DR2 Temalørdag – fra Varde Kommune?
UR har fået mail fra vores journalist Steffen
Kjær med opfordring til at sende tips ind til

i)

FUR tog godt imod opfordringen og sender tips
direkte til Steffen Kjær på stkj@varde.dk

ham med emner, der kan gøre sig på en tvskærm lørdag aften.

j) Landdistrikternes Fællesråd og
j) Flere udtrykte ønske om at deltage i
Landsbyhøjskolen har inviteret til
Landsbytopmødet og vi ønsker god fornøjelse.
Landsbytopmøde mandag den 9. marts kl.
17.00 – 21.00 på Roberthus, Tybovej 2, 6040
Egtved. Det er gratis at deltage, og
interesserede skal tilmelde sig direkte til
hpb@landdistrikterne.dk
k) Taget til orientering.

k) Samarbejdet med Lokalrådet, der skaber
en direkte dialog mellem lokalpolitiet og
Varde Kommune.
FUR opfordres til løbende, at indsende input
til drøftelse i Lokalråds møderne. Relevante
input kunne fx være indbrud, hærværk,
større arrangementer eller lignende.
Input sendes direkte til udviklingskonsulent
Bo Villumsen på bovi@varde.dk

12. Eventuelt

Netværkspulje under Nationalpark Vadehavet.
Projekter skal være relateret til
Nationalparken. Anne Marie sender
informationer når der er åbent for
ansøgninger.
Idé udveksling om hvordan man får folk til at
komme til generalforsamlinger.
Folder om oplevelsesloop i Varde By blev
omdelt.

13. Næste møde:
Foreslås afholdt i uge 22 for en drøftelse af
forårsmødet med Byrådet.

Onsdag den 27. maj kl. 17.00.
Blåvandshuk Idrætscenter foreslås.
Til mødet inviteres teamleder Tove Wolf, Team
Plan for en orientering om Planstrategien.
Repræsentant fra forvaltningen Arbejdsmarked
og Integration inviteres for en drøftelse af
samarbejdet med FUR og fordeling af
flygtninge.
Og endelig inviteres Lars fra Design Fordi for en
drøftelse af ”Vi i naturen” og FURs involvering
samt den foreslåede fotokonkurrence.
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