06-03-2017

Referat fra 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 (deltog i punkt 1-2); chef for Kultur
og Vækst Jørgen Nielbæk; Preben Nielsen, Blaabjerg; Anne Marie Slaikjær, Blåvandshuk;
Finn Ladegaard, Helle Vest; Claus Vestland Jeppesen, Helle Øst; Heino Mølholm, HHST;
Karin Nielsen, Skovlund-Ansager; Jens Nielsen, Varde By; Walther Bech Sørensen, Varde
Opland; Carl Holst, Ølgod; Lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding

Dagsorden

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.

Referat

Forårsmødet:
Mogens Pedersen foreslog forårsmøder uden alt for
mange orienteringer men med mere tid til drøftelse
af relevante emner og dialog med politikerne. Der
er et ønske om en status på rigets tilstand ved
borgmesteren, gerne suppleret med et indlæg fra
en inspirerende oplægsholder, som kan give fælles
fodslag.
Forslag til foredragsholdere/emner:
-Real Dania
-Byudvikling og udviklingsplaner (løftet op i større
perspektiv)
-Landdistriktspolitik
-Hvordan er land og by hinandens forudsætninger?
v/ Thyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen
-Status på: Vi i naturen (visionen er på plads, men
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mangler missionen?)
Dialog kunne foregå via ”Running Dinner” – hvert
UR for sig for at udnytte tiden bedst.
Claus Vestland Jeppesen, Helle Øst, har
efterfølgende foreslået Thyge Mortensen fra
Landsbyhøjskolen som facilitator på mødet.
Efterårsmødet:
Der deltager to personer fra hvert udviklingsråd.
Mødeformen har været diskuteret mange gange.
Det har givet for lidt udbytte, at hvert UR har givet
en orientering fra deres område.
UR vil gerne have nogle generelle og vigtige
informationer fra borgmesteren, men det må ikke
fylde for meget.
For efterårsmødet lægges der op til tre cafeborde,
hvor der debatteres med en udvalgsformand. UR
fordeles ved bordene, og der cirkuleres efter et
stykke tid.
Emnerne/temaerne skal defineres i samråd ml.
politikere, Varde Kommune og UR, og det skal være
overskrifter til diskussion.
Temaerne skal være fælles for alle borde, så det
ikke bliver en salgstale, evt. blot et overordnet
emne.
Efterårsmødet er med Udvalget for Økonomi og
Erhverv, men det kan evt. skifte fra år til år. Det
kunne i 2018 være et møde med
udvalgsformændene.
Temaer:
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-Turisme og oplevelser
-Bosætning
Generelt: Udvalgsformændene kan også bydes ind
til FUR-møderne (en hver gang), og de enkelte
udviklingsråd kan altid indkalde et udvalg i ad hoc
emner.
2. Principiel drøftelse af UR rolle
UR for Varde by har ønsket en
principiel drøftelse af
udviklingsrådenes rolle i Varde
Kommune

Jens Nielsen fremlagde en liste med eksempler på
opgaver givet til UR Varde by (vedlægges som
bilag). Hans opfattelse er, at de frivillige pålægges
for mange opgaver - og med for korte tidsfrister.
Udviklingsrådene består af ildsjæle, som gerne selv
vil definere deres opgaver, men som nu mere
opfattes som arbejdsressourcer, der pålægges en
masse opgaver.
Mængden af mails og information fra kommunen
blev drøftet.
Det er nødvendigt i hvert tilfælde at vurdere, om en
given information er til UR, eller om det skal sendes
videre til andre i lokalsamfundet? FUR fungerer
som en slags postmester eller filter. Det er positivt,
at Udviklingsrådene ikke føler sig glemt i forhold til
at blive informeret.
Vi kommer nok aldrig helt på plads med
udviklingsrådenes rolle, som ændrer sig over tid.
Udviklingsrådene er kommet ovenfra, mens
borgerforeninger er kommet nedefra, og det er en
stor arbejdsopgave at ændre dette.
UR er borgernes talerør, har høringsret i lokale
anliggender og kan deltage i projekter i kommunen.
Det er vigtigt med de årlige møder med relevante
udvalg og politikere for at få holdninger frem.
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3. 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 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

Referat

Finn Ladegaard redegjorde for forløbet og
orienterede om, hvorledes arrangementet tænkes
gennemført i Helle Vest med lys på jorden, taler og
evt. spisning.
Det har ikke været tanken, at udviklingsrådene
udfører arbejdet, men at det lægges ud til en lokal
forening, som er med på at fejre byens
hverdagsildsjæle.
Helle Vest afprøver fejringen af de frivillige og
vurderer efterfølgende, om det vil styrke den
sociale kapital?
Der orienteres om resultaterne på næste FUR
møde.
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Varde Kommune har
Udviklingsrådet for Varde
By ønsket en principielt
drøftelse af
Udviklingsrådenes rolle
4. 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.

Emnet sættes på som statuspunkt til næste møde.
Lovforslaget er besluttet den 2.3.2017 og fastsat til
at træde i kraft 1.7.2017. Varde Kommune skal nu
beslutte, om de vil forsikre de frivillige.
En alternativ forsikringsmodel benyttes i MOT
Borgerforening. Denne model undersøges, hvis det
bliver aktuelt.

Der gives en status på emnet.
5. Kursus ”Rekruttering af
frivillige, kultur, mennesker og
forskellighed”
FUR har givet udtryk for, at DGIkurset har været godt og
anbefaler det udbudt til
sogneforeninger, lokalråd,
borgerforeninger m.m. i foråret
2017.

Kurset skal afholdes i efteråret, primo oktober, i
Helle Hallen, kl. 19.00.
Alle lokale foreninger skal inviteres. Lisbeth Linding
udarbejder materialer og sender invitationen til
FUR, som videreformidler til relevante
foreninger/personer. Invitationen kan ligeledes
formidles via Foreningsrådet.
Tilmelding skal ske til Lisbeth Linding.
Der skal laves god reklame for kurset.
Sidst kostede kursusholderen fra DGI 5.000 kr.

Til drøftelse:
Tid og sted, hvem inviterer, og
hvem skal inviteres.
6. Projekt Landsbyklynger
Realdania og DGI er gået
sammen om et projekt, der skal
give viden om landsbyklynger og

Jørgen Nielbæk orienterede og gennemgik bilaget
om landsbyklynger.
Varde Kommune har 18 byudviklingsplaner, og flere
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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.
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er på vej. Der kan være offentlige og private
services, hvor vi er nødt til at tænke på tværs og gå
væk fra, at alt skal fordeles ligeligt. Det ses fx i
forhold til skole i Kvong og Lunde, og i
foreningslivet med fodbold i Horne, Tistrup og Sig.

Varde Kommune vil gerne tænke samskabelse
/partnerskab for at hjælpe en klynge i gang, men
det skal skabes lokalt. Klynger kan være med til at
skabe mere liv i forhold til den enkelte bys
udviklingsplan.

Til orientering og evt. drøftelse.
Bilag vedhæftet

Praktikken kan være, at en udviklingsplan for et
udviklingsråd med en eller flere klynger udarbejdes
i efteråret. Et område skal inviteres for at se
muligheder for klynger.
Helle Vest vil gerne være test-udviklingsråd;
ligeledes vil Blåbjerg også gerne være med i en test.
Preben Nielsen, Blåbjerg, undersøger, om de vil gå i
gang i efteråret. Næste runde vil blive forår 2018.
Læs mere på: landsbyklynger.dk

7. 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.

Kunstudvalgets netværk er ikke så udbygget endnu,
derfor ønsker de at udbygge det med hjælp fra
FUR.
FUR har opfattelsen, at Kunstudvalgets lokale
kendskab kan opdateres via de foldere og flyers,
som er udarbejdet.
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Til orientering og evt. drøftelse
8. 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

Claus Vestland Jeppesen gav en status.
LAG midlerne bør bruges på at skabe relevant
indhold på hjemmesiderne, og den oprindelige
tanke bag LAG ansøgningen var at udvikle
borgerjournalistikken.
Lisbeth Linding tjekker med LAG netværkscenteret,
hvad rammerne for projektansættelse af freelance
journalist dækker.
Forslag:
-Kan vi hyre en fotograf (fx Jimi Rosa)?
-Kursus i at sikre den gode historie
-Hvor mange projektansættelser må man have?
-Udvikling af drejebog/manual for systemet
Hver enkelt hjemmeside skal vurderes, i forhold til
hvor mange penge der skal tildeles.
FUR opfordres til at komme med forslag til gode
historier, der skaber værdi for pengene. Bedre med
flere små historier end få store.
Forslag til journalister: Ulla Højgaard, Nina Wolff

9. Parkering i byområder med
græsrabat
Opfølgning på gammelt punkt
vedr. parkering i yderrabat.
Billedmateriale fremvises.
Orientering ved Walther Bech
Sørensen, Varde Opland

Walther Bech Sørensen orienterede og viste
billeder.
Trafikudvalget i Folketinget bør kontaktes for deres
holdning til parkering i græsrabatter.
Punktet, som har været i Udvalget for Plan og
Teknik, følges op af et spørgsmål fra FUR til Varde
Kommune om, hvorvidt kommunen prioriterer, at
der er parkeringsvagter i Varde By eller/og
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Til orientering og evt. drøftelse

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

Referat

oplandsbyer?
Forvaltningen arbejder videre med dette og sender
formuleringen til FUR inden indsendelse til
udvalget.
Punkterne blev taget til efterretning med følgende
bemærkninger:
a) Der ønskes et opdateret layout, hvor bomærket
flyttes til højre. Lisbeth Linding igangsætter dette.
b) FUR ønsker en kopi af årshjulet for Varde
Kommune (indeholder bl.a. kommunale møder,
budgetvedtagelse).
Årshjulet sendes ud pr. mail.

Fristen for indsendelse af
høringssvar er torsdag den 6.
april 2017.
11. 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

Vedr. generalforsamlinger orienterede Finn
Ladefoged om, at Helle Vest kombinerer
generalforsamling med møde i om vindmøllepenge.
Vedr. annoncering: Hvis Lisbeth Linding skal hjælpe
med annoncering, skal tekst-materiale + evt.
billedmateriale sendes til Lisbeth Linding, senest 14
dage før annoncen ønskes bragt i ugeavisen.
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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
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Jørgen Nielbæk gav en orientering om
købsstadsjubilæet.
For 25 år siden var der kæmpe optog fra
oplandsbyerne. Kunne man gøre noget a la dette i
2017?
Thomas Jaap og Bjarne Fly vil gerne komme rundt i
kommunen og blive orienteret om aktuelle emner.
I forhold til den tidligere tur rundt i kommunen skal
UR selv tage kontakt til rette personer, hvis der er
aftalte forhold, som ikke er igangsat/gennemført.
Det er en god borgerinddragende aktivitet, at der
kommer en fra kommunen til lokalområdet.
Husk også ”giv et praj” på Varde Kommunes
hjemmeside (http://www.vardekommune.dk/givos-et-praj)
Ældrekonsulent Mette Fuglsang Larsen vil gerne
deltage kort på UR-møder i april for at orientere om
et projekt vedr. borgerbudgetter til
aflastningstilbud for pårørende til demensramte.
Mette får kontaktinformationerne på FURmedlemmerne og tager kontakt.
Heino Mølholm stiller sin plads i ”Vi i naturen” til
rådighed. Der er fire årlige eftermiddagsmøder,
hvor der diskuteres branding m.m.
Der blev orienteret om en mistanke om underslæb i
et udviklingsråd. I den forbindelse blev det drøftet,
hvorledes man sikrer sig mod underslæb og sikrer,
at de tildelte midler bliver brugt til formålet.
Opfølgning på tildelte midler kan ske ved en status
på, hvor mange deltagere der har været til et
møde, evaluering af mødet etc. Det er tilstrækkelig
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dokumentation, og yderligere opfølgning er ikke
nødvendig.
Kontaktinformationerne for de fire råd i Varde
Kommune:
Aftenskolerådet: Formand Brian Kronborg, mobil 25
67 81 57, e-mail bk@aofsydjylland.dk
Idrætsrådet: Formand Erland Jensen, mobil 20 96
49 85, e-mail k3vest@gmail.com.
Fællesrådet (tidligere foreningsrådet):
Formand Rudin Rignakel, fællesmail:
foreningsraadvarde@gmail.com
Kulturelt råd: Formand Rigmor Bek-Pedersen, mobil
24 44 01 40, e-mail: rigmor@bek-pedersen.dk
12. Næste møde.
Forslag: tirsdag den 2. maj kl.
17.00.
Sted aftales.
Øvrige møder for 2017
fastlægges.
42483-17 lisl 06.03.2017 sag 17-391

Tirsdag den 2. maj kl. 17.00
Mandag den 7. august kl. 17.00
Mandag den 23. oktober kl. 17.00
Mandag den 11. december kl. 17.00
Dagsordenspunkt til næste møde:
Bordet rundt (2 minutter fra hvert UR)

