
 
 

 

 

 

 

 

09-02-2017 

 

Dagsorden til møde i Fælles Udviklingsrådet 
 

Onsdag den 22.2.2017 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Blåvandshuk Idrætscenter, Strandvejen 2, 
6840 Oksbøl 
 
Mødedeltagere: Kommunaldirektør Mogens Pedersen; chef for Kultur og Vækst Jørgen 
Nielbæk; Preben Nielsen, Blaabjerg; Anne Marie Slaikjær, Blåvandshuk; Finn Ladefoged, 
Helle Øst; Claus Vestland Jeppesen, Helle Vest; Heino Mølholm, HHST; Karin Nielsen, 
Skovlund-Ansager; Jens Nielsen, Varde By; Walther Bech Sørensen, Varde Opland; Carl 
Holst, Ølgod; Lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding 
 

Dagsorden 

 

 

 

Referat 

1. Planlægning af forårsmøde og 
efterårsmøde, herunder forslag til 
mødeform og forslag til emner 
Kommunaldirektør Mogens Pedersen 
kommer med et oplæg til mødeform. 
Datoer:  Forårsmødet med Byrådet er 
fastlagt til tirsdag den 16. maj kl. 17-21 og 
efterårsmødet med udvalget for Økonomi 
og Erhverv er torsdag den 17. august kl. 
17-21. 
 

Til drøftelse.  

 

2. Hyldest af de frivillige i Varde Kommune 
- punktet genoptages fra november 
mødet. 
Varde Kommune har rigtig mange 

frivillige, som er uundværlige for 

kommunens borgere. 

Dette arbejde vil kommunen gerne 

anerkende ved en stor lysceremoni 

søndag den 30. april kl. 20.00 rundt i 
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Referat 

alle lokalområder, hvor der tændes et lys 

for hver frivillig i Varde Kommune.  

 

Punktet tages op igen, da der er 

forskellige holdninger til arrangementets 

nuværende form, bl.a. fejring med 

stearinlys og Udviklingsrådenes rolle i 

forbindelse med arrangementet. 

 

Helle Vest har besluttet at gennemføre 

fejringen. Interesserede fra andre byer 

kan stadig nå at være med og kan i så 

fald henvende sig til Finn Ladegaard. 

 

Til drøftelse: 

- Konceptet for fejring af de frivillige i 
Varde Kommune 

- Som led i drøftelsen af fejringen af de 
frivillige i Varde Kommune har 
Udviklingsrådet for Varde By ønsket 
en principielt drøftelse af 
Udviklingsrådenes rolle 

3. Foreninger og forsikringer  
- punktet genoptaget fra november-
mødet.  
Der er fremsat et lovforslag, så det gøres 
lovligt for kommuner at tegne ulykkes- og 
ansvarsforsikringer for frivillige. Sidste 
behandling af forslaget er fastsat til 28. 
februar 2017.  
 
Der gives en status på emnet.  
 

 

4. Kursus ”Rekruttering af frivillige, kultur, 
mennesker og forskellighed” 
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FUR har givet udtryk for, at DGI-kurset 
har været godt og anbefaler det udbudt 
til sogneforeninger, lokalråd, 
borgerforeninger m.m. i foråret 2017. 

 

Til drøftelse: 

Tid og sted, hvem inviterer, og hvem 

skal inviteres. 

 

5. Projekt Landsbyklynger 
Realdania og DGI er gået sammen om et 
projekt, der skal give viden om 
landsbyklynger og undersøge, om det er 
en bæredygtig strategi at sammentænke 
funktioner på tværs af landsbyer i 
yderområde kommuner og landdistrikter.  
På sidste møde blev det besluttet at 

sammentænke det med det forestående 

arbejde med udviklingsplaner.  

Orientering ved chef for Kultur og Vækst 

Jørgen Nielbæk. 

 

Til orientering og evt. drøftelse.  

 

Bilag vedhæftet 

 

6. Opfølgning til møde med Kunstudvalget 
Klarhed omkring Kunstudvalgets ønsker 
til FUR i forlængelse af møde afholdt 9. 
juni 2016. Formand for Kunstudvalget, 
Lisbet Rosendahl vil gerne deltage på et 
senere FUR-møde for at give en 
uddybende orientering om 
Kunstudvalgets ideer og tanker. 
 
Til orientering og evt. drøftelse 
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7. Orientering om RUBAN 
 
De aftalte hjemmesider er ved at være 

færdige, og Ølgods hjemmeside er under 

udarbejdelse. Der gøres klar til den 

årlige generalforsamling, og regnskabet 

er under revision. 

 

RUBAN har fået tildelt 100.000 kr. i LAG 

midler til freelance journalist, som skal 

hjælpe lokalsamfundene med at formidle 

den gode historie. Projektperioden 

udløber ultimo juni, så projektarbejdet 

med journalisten skal igangsættes 

hurtigst muligt. 

Orientering ved Claus Vestland 

Jeppesen, Helle Vest. 

 

Til orientering og drøftelse 

 

 

8. Parkering i byområder med græsrabat 
Opfølgning på gammelt punkt vedr. 
parkering i yderrabat. Billedmateriale 
fremvises. 
Orientering ved Walther Bech Sørensen, 
Varde Opland 
 
Til orientering og evt. drøftelse 

 

 

9. Korte orienteringspunkter:  
 
a) Brevpapir til brug for 
Udviklingsrådene 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

09-02-2017 

Dagsorden 

 

 

 

Referat 

b) Årshjulet med større 

arrangementer i Varde Kommune er 

vedhæftet til orientering 

 

c) Høringsbrev – oplæg til struktur i 

skoler og dagtilbud 

Byrådet har den 7. februar 2017 

besluttet at sende forslag til ny struktur i 

skoler og dagtilbud i høring. Høringsbrev 

med tilhørende bilag er onsdag den 8. 

februar sendt til FUR.  

 

Fristen for indsendelse af høringssvar er 

torsdag den 6. april 2017.  

 

 

10. Eventuelt.  
 
Husk deadline for indsendelse af 
regnskab 2016 og budget 2017 er 1. april 
2017  
Husk også datoer for generalforsamling, 
Lisbeth Højvang Linding deltager i så 
mange generalforsamlinger som muligt. 
 
575 års købstadsjubilæum fejres i dagene 
31. august – 3. september 2017.  
31. august er der opstart af jubilæet på 

Sct. Nicolai Plads. 

1. september er der arrangementer på 

Varde Torv. 

2. – 3. september afholdes der 

Middelalder-lejr ved Varde Å.  

Kontaktperson er Dorthe Lund 

dolu@varde.dk  

 

 

11. Næste møde. 
Forslag: tirsdag den 2. maj kl. 17.00.  

 

mailto:dolu@varde.dk
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Sted aftales.  

Øvrige møder for 2017 fastlægges. 
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