Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet
Onsdag den 27.5.2015 kl. 17.00 – ca. 21.00 i Mødelokale, Blåvandshuk
Idrætscenter

Mødedeltagere: Anne Marie Slaikjær, UR Blåvandshuk – Inga Andersen og Carl Holst, Ølgod – Claus
Vestland og Jens Peter Christensen, Helle Øst – Heino Mølholm, HHST – Bjarne Buhl, Blaabjerg – Karin
Nielsen, Skovlund-Ansager – Niels Kristian Hindsig, Varde By – Finn Ladegaard, Helle Vest og Walther Bech
Sørensen, Varde Opland.

Dagsorden
1. Velkommen og præsentation af
deltagerne.
Siden sidste FUR møde har der været
afholdt årsmøder/generalforsamlinger
rundt omkring i de fleste udviklingsråd.
Der har været en del udskiftninger i
formandskredsen, så derfor starter mødet
med en kort ”Bordet rundt – siden sidst”

2. Forslag til Planstrategi.
Afdelingsleder Tove Wolf, Planafdelingen
deltager i punktet og giver en orientering
om forslaget.
Byrådet sender nu et forslag til planstrategi
i høring i 8 uger. Planstrategien beskriver
byrådets strategi for kommunens udvikling
og planerne om nødvendige revisioner af
kommuneplanen. Herudover indeholder
planstrategien også en vurdering af
udviklingen og den gennemførte
planlægning siden vedtagelsen af seneste
kommuneplan.
Planstrategien indeholder denne gang et

Referat
En kort præsentation af deltagerne.
De ni formænd – samt FUR repræsentanter – blev
efterfølgende fotograferet med henblik på løbende
presseopfølgning.
Kommunikationschef Steffen Kjær får fotos samt
referat fra mødet og opfordrer pressen til at tage
direkte kontakt til de ni formænd for
udviklingsrådene.

Forslag til Planstrategi blev omdelt til
udviklingsrådene og Tove Wolf gav efterfølgende en
orientering.
Deadline for bemærkninger er 19/6-2015.
De anvendte slides fra oplægget er sendt ud til
udviklingsrådenes orientering og videreformidling i
lokalområdet.

afsnit om Storbyregion Esbjerg, der er
fælles for Esbjerg, Fanø og Varde
Kommuner. Afsnittet beskriver bl.a. den
fælles indsats omkring turisme,
infrastruktur og bosætning.
Herudover indeholder planstrategien
følgende hovedafsnit:
- ”Vi i naturen”, hvori det bl.a. fremgår, at
byrådet vil arbejde for let adgang til
naturen og videreudvikle sammenhængen
mellem landbrug og natur.
- Byliv og kultur, hvori det bl.a. fremgår, at
byrådet vil arbejde for at styrke
detailhandlen og skabe nye mødesteder i
byer, hvor butikkerne mister betydning.
- Bosætning, hvor det bl.a. fremgår, at
byrådet vil arbejde for at styrke den
positive befolkningsudvikling i Varde by og
skabe individuel planlægning med fokus på
den enkelte bys behov og udvikling.
- Erhverv og turisme, hvori det bl.a.
fremgår, at byrådet vil arbejde for at
synliggøre og styrke Varde og Ølgod som
kommunens erhvervscentre.
- Turismeindsatsen skal fortsat styrkes især
med fokus på turisme i naturen.
Til orientering og drøftelse.

3. Fordeling af flygtninge og samarbejdet
med FUR.
Borger- og arbejdsmarkedschef Erik Schultz
og fagkoordinator Integration Pia Maria
Kirkgaard Nielsen giver en orientering og
deltager i drøftelsen af punktet.
Følgende punkter til orientering/og eller
drøftelse:
Orientering:
Hvad er en flygtning?

Erik Schultz gav en orientering om:
- Kommunekvoten,
- organiseringen af integrationen i Varde Kommune
- den politiske beslutning om boligplacering i 4
hovedområder i kommunen
- samt afholdelse af borgermøder i Ølgod, Nr.
Nebel, Agerbæk, Ansager og Varde med
udgangspunkt i udviklingsrådene i de enkelte
områder.

Kommunekvoten
Organiseringen af integrationen
Varde Kommunes opgaver i forbindelse
med modtagelsen
Politisk beslutning om boligplacering i 4
hovedområder i kommunen
Politisk beslutning om afholdelse af
borgermøder i Ølgod, Nr. Nebel, Agerbæk,
Ansager og Varde med udgangspunkt i
udviklingsrådene i de enkelte områder.
Samarbejde med civilsamfundet i øvrigt.

Materialet blev eftersendt elektronisk til
udviklingsrådenes orientering.
Pia Maria Nielsen og Nikolaj Dybdal Winther
kontakter de enkelte områder i f.m. planlægningen
og gennemførelsen af borgermøderne.
Udviklingsrådene er velkomne til at tage kontakt til
Pia Maria Nielsen på pimn@varde.dk

Dialog:
Hvorledes kan vi igangsætte det ønskede
samarbejde?

4. Forårsmødet med Byrådet afholdes
torsdag den 11. juni kl. 17.00 – ca. 21.00 i
Næsbjerghus
Endelig dagsorden fastsættes af Udvalget
for Økonomi og Erhverv på et møde den 27.
maj kl. 12.30.
Forslag til dagsorden er følgende:
1. ”Rigets tilstand” – orientering om
planstrategien, kommunikationsindsatsen
og integrationsområdet v/Borgmester Erik
Buhl.
2. ”Vi i naturen” oplæg v/Lars Thomsen,
Design Fordi.
3. Dialog ved bordene med de ni
udviklingsråd.
Det gennemgående tema ved bordene er
”Vi i naturen” og udviklingsrådenes
involvering i visionen.
Herudover har hvert udviklingsråd emner,
som de gerne vil drøfte ved bordene
(HUSK indsend de emner til mig på
forhånd, så vi har mulighed for at

Den endelige dagsorden blev udsendt til
udviklingsrådene torsdag den 28. maj.
Husk frist for indsendelse af emner til dialogen ved
de enkelte borde – samt tilmeldinger til mødet –
skal være Hanne i hænde senest 8. juni – og meget
gerne før pr. mail.

forberede os på emnerne! )
4. ”Kommunens Årshjul”
v/kommunaldirektør Mogens Pedersen
5. Status på lokalsamfund og foreningslivet
i Varde Kommune
6. Eventuelt
Det forventes at den endelige dagsorden
udsendes ultimo maj.
Udviklingsrådene opfordres til, allerede nu,
at tilmelde deltagere fra udviklingsrådene.
Send en mail til Hanne med antal og navne
(af hensyn til deltagerlisten) og oplys de
emner, I ønsker at drøfte ved bordene.
Sidste frist for tilmelding – samt emner - er
mandag den 8. juni.

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.”
Punktet fortsat og genoptaget fra FUR
mødet 18.02.2015, hvor det blev besluttet,
at hvert udviklingsråd har en til to
medlemmer af infrastrukturgruppen.
Planen er at se på hele infrastrukturen og
gruppen nedsættes med en begrænset
virkeperiode på fx 2 år.
Varde Kommune har udpeget fagleder Per
Kirkegaard som deltager i
Infrastrukturgruppen.
Men, jeg mangler tilbagemeldinger fra
udviklingsrådene med udpegninger til

Efter drøftelse i gruppen var der enighed om, at der
ikke var behov for nedsættelse af en
infrastrukturgruppe i regi af FUR.
Da forvaltningen allerede havde indbudt og afholdt
workshop om emnet i foråret, var det svært at se,
hvad en ad hoc gruppe under FUR skulle have som
formål.
FUR foreslår i stedet, at der afholdes 2 årlige
workshop i samarbejde med forvaltningen, så vi får
fat i de folk der har ideerne og lokal kendskab. Der
var især ønske om fokus på mellem regionale
forbindelser.

gruppen.
Derfor er der behov for, at vi får besluttet,
hvorvidt udviklingsrådene ønsker gruppen
nedsat eller forslaget skal udgå.
Hvis mans ønsker Infrastrukturgruppen
etableret, kan udviklingsrådene med fordel,
overveje hvilke repræsentanter der kan
indgå i gruppen. Meget gerne personer med
interesse i trafik og infrastruktur.

Til afgørelse.

6. Status på Ruban.
Claus Vestland giver en status på
etableringen af Ruban.
Ruban er fremtidens kommunikations- og
nyhedsformidling for dit lokalområde i
samarbejde med dine nabobyer i Varde
Kommune.
Der afholdes stiftende generalforsamling af
Ruban Forum og Ruban Info tirsdag den 9.
juni kl. 19.00 på Horne Kro.

Claus Vestland gav en kort status over konstruktion
for foreningen Rubanforum og Den selvejende
Institution RubanInfo.
Opmærksomheden blev især henledt på
udpegningen til RubanForums Repræsentantskab,
der vælges i blandt:
- Foreninger (9 personer)
- Foreningsråd (4 personer)
- Udviklingsråd (9 personer)
- Varde Kommune (3 personer)
- Øvrige (2 personer)
Alle opfordres til at deltage i den stiftende
generalforsamling torsdag den 9. juni kl. 19.00 på
Horne Kro.

7. Møde mellem Fælles Udviklingsrådet og
Udvalget for Økonomi og Erhverv er aftalt
til onsdag den 30. september 2015 kl.
15.30 – ca. 17.00 i Mødesalen, Bytoften 2,
Varde.
For at brede dialogen ud, er det aftalt med
borgmesteren og kommunaldirektøren, at
hvert udviklingsråd kan deltage med to
repræsentanter, så det ikke kun er
formanden/FUR repræsentanten, der får
mulighed for at deltage i mødet.

Status på Ruban vil fremover være et fast punkt på
FUR møderne.
Punktet genoptages på næste FUR møde, med
henblik på drøftelse af emner til mødet med
Udvalget for Økonomi og Erhverv.
Det vil være hensigtsmæssigt, hvis hvert
udviklingsråd forbereder 5 minutters præsentation,
da det er første møde med udvalget.
Mål og visioner for landdistriktsområdet kan
ligeledes indgå i drøftelsen.

Der vil senere blive udsendt en dagsorden
til mødet, men udviklingsrådene opfordres
til internt at drøfte forslag til punkter til
dagsordenen samt overvejelser i forhold til
”Hvad vil vi bruge hinanden til?”

Til drøftelse.

8. Informationsstrategi i og omkring
udviklingsrådene og deres opland.
Selv om emnet har været drøftet tidligere i
FUR og i andre sammenhænge, er der
behov for en fornyet drøftelse af:
- Hvad skal sendes ud til udviklingsrådene?
- I hvilket omfang skal det videresendes?
- Hvem skal orienteres om hvad?
- Tidsfrister for svar til Varde Kommune
- Hvordan får vi en fornuftig
informationsstrategi, som vi alle kan leve
med?
Med henblik på en fælles forståelse af
ovennævnte ønskes en drøftelse af emnet.
Til udviklingsrådenes orientering har emnet
”Involvering af udviklingsråd” også været
drøftet på direktionsmødet den 11. marts
2015, hvor det blev besluttet, at den
Administrative Chefgruppe vil blive
orienteret om involvering af
udviklingsrådene på det førstkommende
møde den 8. juni 2015.
Udviklingsrådene vil efterfølgende blive
orienteret om drøftelsen i chefgruppen.

Der førtes en drøftelse, og det blev besluttet, at hvis
udviklingsrådene får mails/materiale I ikke vil have,
eller ikke kan se formålet med så skal det sendes
retur til Hanne.
Det er den eneste måde, vi kan forsøge at begrænse
uhensigtsmæssige udsendelser til de frivillige
udviklingsråd.
Der var enighed, om at tidsfrister skal være
rimelige, når man beder om udviklingsrådenes
holdninger til høringsmateriale og lignende.
Når RubanInfo bliver en realitet, vil det forsøges om
større informationsmængder kan ses derpå, så vi
undgår at fylde formændenes indbakke med ønske
om videre sendelser til baglandet.
Punktet genoptages på næste FUR møde for at se
hvordan den elektroniske post til FUR har udviklet
sig.

9. Status på arbejdet med den nye Pixi folder
om udviklingsrådene samt forslag til nye
vedtægter.
De to nedsatte arbejdsgrupper har nu
været i gang med ovennævnte to opgaver.
Der er allerede udsendt det nye forslag til
vedtægter for udviklingsrådene, hvor der er
plads til lokale ønsker. Dog skal de lokale
udviklingsråds vedtægter indsendes og
godkendes af Varde Kommune, så formalia
er på plads i forbindelse med udbetaling af
tilskud til udviklingsrådene.
I forbindelse med arbejdet omkring nye
vedtægter, er der indkommet et ønske om
et kursus i bestyrelsesansvar.

Der blev givet en orientering om arbejdet med
henholdsvis tekst og tegning til den nye Pixi folder.
Materialet er den 28. maj blevet afleveret til
Cathrine Dalby, der står for opsætningen og det
grafiske design. Hun indhenter samtidig tilbud på
trykning af 1500 eksemplarer af folderen, der
udleveres til udviklingsrådene når den er færdig.
Omkring forslag til nye vedtægter:
Frist for tilbagemeldinger til Hanne blev sat til 1.
september. Hvis man ikke ønsker at anvende de nye
forslag til vedtægter, skal Hanne have tilsendt det
sæt vedtægter, som det enkelte udviklingsråd er
oprettet efter.
Der arbejdes videre med forslaget om en temaaften
i efteråret for alle udviklingsrådenes medlemmer
om bestyrelses ansvar m.m.

Det foreslås derfor, at der i efteråret
afholdes et fælles arrangement for alle
udviklingsråds repræsentanter med bl.a.
Hans Stavnsager fra Center for frivilligt
socialt arbejde. Emnet har generel
karakter, så det er også relevant hvis man
sidder i andre bestyrelser.

Hanne giver en orientering.

Teksten til den nye pixifolder er ved at være
på plads. Tegnearbejdet og opsætningen
mangler, derfor er der aftalt møde med
Varde Kommunes grafiker Cathrine Dalby
torsdag den 28. maj.
Det forventes at kunne præsentere forslag
til den nye folder for udviklingsrådene
inden sommerferien.
Til orientering.

10. Førstehjælp i lokalområder
Dansk Folkehjælp lancerer i samarbejde
med Trygfonden projektet Førstehjælp i

Der blev udtrykt stor tilfredshed med, at det var
lykkedes at finde de seks lokalområder, som Varde
Kommune var blevet tilbudt til at deltage i
projektet.

lokalområder, hvor formålet er at uddanne i
alt 96 frivillige førstehjælpere i
lokalområder i jeres kommune samt
placering af 6 hjertestartere i samme
områder. I samarbejde med
udviklingsrådene er følgende lokalområder
blevet udvalgt:

Billum
Nymindegab
Skovlund-Ansager Udviklingsråd
Janderup Sogneforening
Henne Sogneforening
Landsbyen Vejers Strand

I forbindelse med mødet den 13. august kontakter
vi pressen for en omtale af samarbejdet med
Trygfonden og Dansk Folkehjælp og de seks
lokalområder i Varde Kommune.
På www.hjertestarter.dk kan man finde en oversigt
over registrerede hjertestartere i Danmark. Der er
ligeledes en vejledning i, hvad man skal gøre og
hvordan man skal forholde sig, hvis man er i
nærheden af en person der har brug for hjælp.

I den anledning er 2-3 personer fra hvert af
ovennævnte seks områder inviteret til
møde torsdag den 13. august kl. 16.30 –
18.00 på Rådhuset, Bytoften 2, Varde.
Til orientering.
11. Status på lokalsamfund og foreningslivet i
Varde
./. Der vedhæftes bilag til punktet:

Blev taget til orientering. Emnet kan eventuelt
genoptages senere. I første omgang afventer vi
ansættelsen af en foreningskonsulent med fokus på
idrætsforeningerne.

Sagsfremstillingen fra 8. april med notatet:
Udfordringer for lokalsamfund og
foreningslivet i Varde Kommune.
I første omgang er punktet til orientering
med henblik på senere drøftelse i forhold til
konkrete indsatser og fremtidige tiltag.

12. Oversigt over tilflyttere til områder i Varde
Kommune.
Varde Kommune har fået en forespørgsel
på, hvorvidt vi kan levere oversigter over
tilflyttere til lokalområderne i Varde
Kommune.
Inden vi sætter arbejdet i gang, der alene
kan tilvejebringes ved tidskrævende
manuelt arbejde, har vi brug for at kende
behovet fra udviklingsrådenes side.

Der var udbredt ønske om at få tilsendt adresser
samt dato for indflytning til lokalområderne, og
meget gerne kvartalsvis.
Hanne kontakter Borgerservice med ønsket.
Efterfølgende har Claus Vestland gjort opmærksom
på, at der findes virksomheder, der laver
markedsførings analyser, som har kort til at ligge
over hele Danmark, hvor man kan se hvem der bor
hvor o.s.v.. Samme oplysninger kan man få hos Post
Danmark. I skrivende stund har vi ikke undersøgt

hvad det koster.
Hvilke oplysninger er det der efterspørges
og med hvilket interval skal oplysningerne
leveres?

Vi arbejder videre med forslaget før vi iværksætter
en ressourcekrævende manuel indtastning.

Til drøftelse.

13. Korte orienteringspunkter:
a) Henvendelse fra
Sommerhusgrundejerforeningerne, der
ønskes at ses om aktive medspillere i
forhold til de relevante udviklingsråd.
b) Forespørgsel til landets kommuner
vedrørende mulig brug af forladte
områder/huse.
c) Henvendelse fra Varde Bolig
Administration med ønske om at følge med
i, hvad der sker i oplandsbyerne og i Varde
By.
d) Stafet for Livet i Varde Kommune
Udviklingsrådene er orienteret pr. mail 26.
februar om Stafet for Livet, der i år foregår
den 13. og 14. juni i Ølgod. Interesserede
bedes tilmelde sig direkte til Karen Bloch på
karenbloch@outlook.dk
e) Cykelfestivalen 13. – 16. august.
Udviklingsrådene har fået tilsendt brev og
markedsføringsmateriale den 19. maj til
brug for lokal markedsføring af
cykelfestivalen.
f) ”TV2 på Tur” kommer til Varde Kommune
den 17. – 19. juli.
g) Ravfestival 2015
ProVarde har på opfordring af
medlemmerne valgt at koordinere og starte
Danmarks første rav-festival op.
Ravfestivalen får base i Henne og Vejers,
men med mulighed for aktiviteter, der også

Emnerne blev taget til orientering.
Hanne supplerede med oplysning om, at
Karlsgårdedagen afholdes søndag den 6. september
i år. Som tidligere besluttet, deltager
udviklingsrådene ikke med en stand i år.

foregår andre steder. Ravfestivalen kommer
til at foregå i folkeskolernes efterårsferie i
uge 42.
UR Blaabjerg og Blåvandshuk er inviteret til
at deltage.
h) SHREK – the musical
Spiller på friluftscenen i Varde i fra den 25.
juni til 11. juli.
Vi har fået en stak foldere fra 7-kanten til
udlevering til udviklingsrådene.
Hanne medbringer.

14. Eventuelt

Anne Marie Slaikjær orienterede om en pulje i
Nationalpark Vadehavet. Hvis man går med idé til et
projekt fx netværksarrangement, kan man
henvende sig til Anne Marie.
Udviklingsrådenes eventuelle medlemskab af
ProVarde blev drøftet. Helle Øst har allerede meldt
sig ind og har stor glæde af det.

15. Næste møde:
Foreslås afholdt i uge 38 for en drøftelse af
mødet med Udvalget for Økonomi og
Erhverv 30. september.
FUR mødet foreslås afholdt tirsdag den 15.
september kl. 17.00.
Forslag til sted ønskes.

Tirsdag den 15. september blev vedtaget til næste
FUR møde, der ønskes afholdt i Ølgod.
Rundvisning med Rigmor Bek-Pedersen til Ølgod
Skulpturfestival tilbydes interesserede FUR
deltagere fra kl. 16.00.
FUR mødet starter som angivet kl. 17.00 på Hotel
Hjedding, Ølgod.
Der var samtidig en drøftelse af, om vi skal til at
holde flere FUR møder, da der er mange og lange
punkter på hver dagsorden. Det overvejes.
Punkt til næste dagsorden:
Status på borgerinddragende aktiviteter.
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