Referat til møde i Det Fælles Udviklingsråd
Tirsdag den 14.08.2018 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Skovlund Kro, Nygårdsvej 13,
6823 Ansager
Mødedeltagere: Ole Diget Jensen, Blåvandshuk – Bjarne Buhl, Blåbjerg – Martha Herold Voss, SkovlundAnsager - Lars Bo, Helle Øst - Jens Nielsen, Varde By – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl Holst,
Ølgod – Finn Ladegaard, Helle Vest - Karl Christian Jensen, HHST – planchef Tove Wolff, Varde Kommune formand for Udvalget for Plan og Teknik Preben Friis-Hauge (deltager i punkt 2) - AC medarbejder Lisbeth
Lynge Kjær, Varde Kommune (deltager i punkt 3) – lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding, Varde
Kommune
Afbud fra: Finn Ladegaard
Dagsorden
1. Bordet rundt
To minutters status fra hvert
Udviklingsråd.
Kort status fra planchef Tove
Wolff.
Til orientering

Referat
UR Blåbjerg:
Der har været byfest i Outrup og Henne Stationsby.
Fremdriften for strategiplanen for UR Blåbjerg sikres, ved at
hvert bestyrelsesmedlem har fået tildelt en gruppe/projekt
at følge op på og holde fast i.
Der planlægges et stormøde med titlen: Vi vil lokalt! Mødet
holdes på Nymindegab kro med spisning og deltagelse af
lokale politikere og borgmesteren. Preben Nielsen vil
fortælle om Naturpark Vesterhavet. I Outrup arbejder lokale
med mælkevejsprojektet.
UR Ølgod:
Der arbejdes med fortovet ved viadukten, hvor der skal
skabes bedre adgang for handikappede. Arbejdet med
stisystemet bliver færdigt til efteråret, og der arbejdes på at
få flere lejligheder og beboelse til pensionister. Der arbejdes
på at udvikle en folder, som UR Ølgod har bevilliget penge til,
om de mange skulpturer i byen.
UR Blåvandshuk:
Siden sidst er der uddelt borgerinddragende midler til lokale
initiativer.
Der arbejdes med områdeplanen for Oksbøl, og der er en
høring er på vej omkring denne.
UR Varde By:
UR Varde By havde inviteret Byrådet på byvandring, hvor
rundturen vekslede mellem oplevelsesloops, natur og kultur.
Ca. halvdelen af Byrådet deltog, og det var et godt
arrangement.

Der har været rejsegilde for Varde Garten - et godt projekt
for hele midtbyen. Der er møde om midtbyen den 15.
august, og udviklingsrådet er involveret i et projekt om mere
liv, bosætning og turisme i midtbyen.
Ophalerpladsen ved Varde Å kunne evt. bruges til
autocampere (apropos skriverier i medierne), og Provarde er
inde i denne proces.
Kommende opgaver for UR Varde By er middelalderfestival i
2019 og projekt Hovedbyer på forkant med Realdania.
Udvalget for Plan og Teknik er blevet gjort opmærksom på,
at Mindelunden trængte til opgradering, hvilket
efterfølgende er blevet gjort.
PR er med som et fast punkt på udviklingsrådets dagsorden.
UR Helle Øst:
Det er på tale, at fartgrænsen på Tingvejen skal øges til 90
km/time, hvilket har givet bestyrtelse lokalt og affødt et
ønske om, at bløde trafikanter skal sikres bedre.
Forberedelserne til årets Mælkefestival er i gang.
Omdannelseslandsbyer, næste punkt på dagsorden, er vigtig
for Helle Øst.
UR Varde Opland:
Der arbejdes lokalt med Varde Å Dag (søndag den 19.
august), bl.a. skal der ved Ladepladsen gøres reklame for
projektet ang. etableringen af en bro over Varde Å. Alslev,
Billum og Janderup arbejder sammen om projektet.
I Billum er en ny Rema 1000 er på vej, og byen har overtaget
den lokale børnehave fra kommunen. I efteråret skal tildelte
penge fra Landsbyforskønnelsespuljen bruges, bl.a. til
beplantning med træer og buske. Der mangler byggegrunde i
Janderup og Billum - hvad kan man gøre lokalt for at fremme
dette?
UR HHST: Horne, som i forsommeren fik sin 3. blomst i
Blomstrende Landsbyer, påbegynder i efteråret arbejdet
med en udviklingsplan. Byen regner med at afslutte
processen i 2018 og håber på at få 4. og 5. blomst
sideløbende.
Sig giver p.t. ikke så meget input, da de har Sig Vækst, som
arbejder meget selvstændigt, bl.a. med udsmykning af
Vardevej, de har gode processer i gang med lejeboliger, og
de arbejder intenst med planerne omkring Byparken.
I Hodde har de travlt med forberedelserne til Varde Å Dag.
Byen kæmper med faldefærdige boliger i byen, bl.a. en
bygning der huser et bordel.
Tistrup: Har fejret titlen som Årets Landsby. Byen har godt
gang i salg af byggegrunde. Den sidste grund er reserveret,
hvorfor der mangler flere.

Thorstrup har arbejdet med et frivillighedsprojekt på skolen,
hvor der bl.a. blev lavet en film. Samme projekt er nu på
skemaet i Horne-Tistrup skole.
UR Skovlund-Ansager:
Udviklingsrådet havde en flok på kursus for
bestyrelsesmedlemmer. Som følge heraf lavede deltagerne
efterfølgende en forretningsorden, der skal præsenteres for
resten af bestyrelsen på det kommende møde. Der arbejdes
sammen med Krusbjerg omkring en mulig cykelsti ml.
Krusbjerg og Skovlund.
Der er kontakt til ejeren af Skovlund Gl. Brugs for mulig
nedrivning af bygningen. En efterskole i Tippens tidligere
lokaler er godt på vej. Kvie Sø vil gerne have nye borde og
bænke, og der laves en plan for dette. Udviklingsrådet
arbejder på at afholde et foreningsmøde for alle de lokale
foreninger.
Tove Wolff, Plan og Vækst:
Den 28. september er der indvielse for områdefornyelsen i
Varde by, og alle udviklingsråd skal have invitationen. Tove
udtrykte stor ros til UR Varde By for deres involvering i
projektet.
Stedet Tæller, Henne Strand, blev indviet før sommerferien.
I Blåvand arbejdes der med en plan til forbedring af
midtbyen, og i Agerbæk skal der laves en områdeplan (a la
den, der er lavet i Oksbøl).
Udviklingsplanen for Horne er i gang, ligesom afdelingen
yder hjælp til Vrøgums udviklingsplan.
Ang. Puljen til realisering af udviklingsplaner, så er fristen er
udsat, og der er netop udsendt invitationer til deltagelse i
workshops.
Der blev spurgt til, hvorfor udviklingsrådet ikke var involveret
i projektet i Henne Strand. Tove Wolff kender ikke den
nøjagtige baggrund, men forklarede at det lokalt er meget
forskelligt, hvorledes byerne involverer det lokale
foreningsliv.
Jens Nielsen efterlyste en opfølgning fra Bjarne Fly ang. et
projekt om forskønnelse af indfaldsvejen i Varde Syd.
Ligeledes mangler han en status fra Charlotte Horn til den
gruppe, der arbejder med beskæring af træer ved Pyt Ege.
Der blev spurgt til en status for revision af udviklingsplaner,
og hvorledes det kommer til at foregå. Der er ikke truffet
beslutning om, hvorledes det kommer til at foregå, men evt.
tillæg til en eksisterende udviklingsplan kan laves lokalt og
sendes til Plan og Vækst for opdatering.

2. Udpegning af
omdannelseslandsbyer
Omdannelseslandsbyer er
landsbyer, hvor kommunen har
mulighed for at anlægge en
lempeligere praksis for
landzonetilladelser, herunder i
forhold til bebyggelsens placering,
med henblik på at skabe attraktive
bosætningsmuligheder og
etableringen af småerhverv.
Afgrænsningen af
omdannelseslandsbyer samt
retningslinjer herfor skal fremgå af
kommuneplanen. Der kan i hver
planperiode udpeges to
omdannelseslandsbyer.
I Varde Kommune er der relativt
store landområder med
befolkningstilbagegang, og en lang
række landsbyer opfylder derfor
kravene til udpegning til
omdannelseslandsby.
Bruttolisten, hvor der alene er
taget hensyn til eksisterende
lokalplaner og udpegede
kulturmiljøer i og omkring de
pågældende landsbyer, er:
Asp, Bjerremose, Grønfelt, Gårde,
Harkes, Hjortkær, Hodde,
Houstrup, Karlsgårde, Krusbjerg,
Kærbæk, Kærup, Lindbjerg, Lydum,
Stausø, Strellev, Thorstrup, Vester
Starup, Vesterlund, Vittarp,
Vrenderup og Øse.
Udvalget for Plan og Teknik har på
udvalgsmøde den 21.6.2018
besluttet, at udviklingsrådene

inddrages i processen omkring
udpegningen af
omdannelseslandsbyer til
Kommuneplan 2021.
Formand for Plan og Teknik
Preben Friis-Hauge deltager i

Formand for Plan og Teknik Preben Friis-Hauge indledte
punktet om omdannelseslandsbyer og redegjorde for
udvalgets ønske om at tage Det fælles udviklingsråd med på
råd omkring udpegningen af 2 landsbyer til den kommende
planperiode.
Planchef Tove Wolff redegjorde for kriterierne for at
begrænse bruttomængden af landsbyer (22 stk.) til 7 byer
(Gårde, Hodde, Krusbjerg, Lindbjerg, Lydum, Stausø og
Strellev).
FUR valgte Stausø, Lydum, Hodde og Gårde som mulige
omdannelseslandsbyer, og det blev besluttet, at byerne via
borgerforeninger eller lign. skal spørges, om de har interesse
i at blive udpeget som omdannelseslandsby i den kommende
kommuneplanperiode.
Der skal nu udpeges to, og så får relevante byer mulighed for
at byde ind i forhold til næste planperiode.
Plan og Vækst tager kontakt til byerne.

punktet.
Sagsfremstillingen er vedlagt
sammen med dagsorden.

Til drøftelse og beslutning
3. Projekt ”Vores Stemmer”
Varde Kommune er sammen med
Tænketanken Mandag Morgen
gået ind i projektet ”Vores
Stemmer”, der skal afprøve nye
deltagelsesformer med henblik på
at styrke borgernes involvering i
det lokale demokrati.
Der skal fastsættes et tema for et
stort borgermøde den 17.
november. Frist for indsendelse af
tema er den 17. august.
Projektleder Lisbeth Lynge Kjær
deltager på mødet og redegør for
projektet.

Lisbeth Kjær redegjorde for projektet ”Vores Stemmer” og
Varde Kommunes bevæggrunde for at gå ind i projektet.
Samtidig opfordrede Lisbeth Kjær til at dele opslag om
projektet på lokale facebook-sider og generelt hjælpe med at
sprede budskabet om projektet i lokalområderne.
Som udgangspunkt rekrutteres deltagerne til borgermødet
tilfældigt, men man kan melde sig som frivillig på dagen,
ligesom man kan vælge at afholde sit eget borgermøde.
Lisbeth Kjær blev bedt om at undersøge om medlemmerne
af FUR kan blive sikret en invitation til borgermødet.
Projektet blev drøftet, og der blev udtrykt en bekymring for,
om et stort møde ender ud i floskler fremfor at munde ud i
noget konkret, hvilket kan tale for mindre, lokale møder i
stedet. Der blev opfordret til, at mødet gøres relevant og
vedkommende for borgerne, og at det gøres klart, hvad der
skal ske efterfølgende, og at der kommer noget ud af mødet.

Til orientering og drøftelse

Medlemmerne af FUR bød ind med følgende temaer:
- En kommune i balance - geografisk, økonomisk og
socialt
- Fra klynk til klynge - at opnå noget sammen og finde
fælles identitet
- Fokus på borgerinddragelse
- Hvordan gør vi det attraktivt at være frivillig?
- Lokale folkeafstemninger (fx skolelukninger,
metoden benyttes i Schweiz)
- Hvordan skabes ejerskab?
- Vi vil lokalt!

4. Status fra arbejdsgruppen for
Udviklingsrådenes fremtidige
model

Jens Nielsen redegjorde for arbejdsgruppens arbejde, bl.a. i
forhold til den uændrede geografiske sammensætning.
Ligeledes orienterede han om gruppens gennemgang af de
forskellige interessenters rolle i udviklingsrådsmodellen.

Arbejdsgruppen har holdt det
første møde, et heldagsmøde i
Næsbjerghus. Dagens arbejde
mundede ud i det første oplæg for
udviklingsrådenes fremtidige
model, og dette oplæg skal
bearbejdes og videreudvikles på
næste møde den 15. august.

FUR drøftede, om der fast skal være en byrådspolitiker med
på møderne, og beslutningen var, at det kun skal være efter
behov.
Det blev aftalt, at der skal være et møde i FUR (inkl. Ole
Andreasen) inden efterårsmødet den 1. november.
Der er statusmøde mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv

Jens Nielsen, UR Varde By og
deltager i arbejdsgruppen, giver en
orientering om arbejdsgruppens
arbejde.
Under dette punkt skal
rundtur/dialogmøder mellem
udviklingsråd og Thomas Jaap og
Bjarne Fly drøftes – efter ønske fra
Walther B. Sørensen, UR Varde
Opland.
Til orientering og drøftelse
5. Status fra arbejdsgruppen vedr.
mælkefestivalen i Helle Hallen
den 15.-16. september 2018.
Arbejdsgruppen, som består af
Claus Vestland Jeppesen, UR Helle
Øst, Karl Christian Jensen, UR
HHST, Martha Herold Voss, UR
Skovlund-Ansager og Lisbeth
Linding, Varde Kommune, har haft
deres første møde.
Martha Herold Voss orienterer om
arbejdsgruppens forslag til FUR’s
stand på Mælkefestivalen den 15.16. september.
Bemandingsplan m.m. skal drøftes
under punktet.
Til orientering og drøftelse

og FUR den 29. august kl. 16.30 – 18.00 på Varde Rådhus.
Hvorvidt der skal indkaldes til et yderligere møde, aftales
efter statusmødet den 29. august.
Walther B. Sørensens ønske om at bibeholde de årlige
dialogmøder med forvaltningen er i oplægget foreslået
ændret til et møde på Rådhuset med Udvalget for Plan og
Teknik hvert andet år.
Dette forslag blev ikke godtaget, hvorfor oplægget
efterfølgende er ændret til et lokalt møde hvert andet år
med Udvalget for Plan og Teknik.
Martha Herold Voss, UR Skovlund-Ansager, redegjorde for
arbejdsgruppens ideer for standen, som i høj grad skal
appellere til børnefamilier.
Standen består af et stort kort over kommunen, som
placeres på bord midt på standen, samt en sektion for hvert
udviklingsråd på standens vægge.
Hvert udviklingsråd får til opgave at definere og producere
sit ”fyrtårn” til at placere på kortet. Fyrtårnet skal være
maksimalt 30 cm højt, tredimensionelt og skal kunne
placeres på kortet ved hjælp af gaffatape eller lignende.
Der vil være forskellige materialer på standen, som de
besøgende kan bygge med - således at det bliver et
interaktivt bord, hvor gæsterne bygger det, de ønsker sig i
deres kommune. Det centrale er legen og den samtale, man
får omkring det, gæsterne ønsker/former.
Der vil blive et område på standen til trykte materialer, som
de enkelte udviklingsråd ønsker at medbringe, fx kopier af
udviklingsplaner, brochurer o.l.
Der arbejdes med at lave en roll up, med et fælles udtryk, for
hvert udviklingsråd.
Walther B. Sørensen deltager i arbejdsgruppemøderne
fremad rettet med henblik på sparring omkring standens
opbygning.
Ang. bemanding lægger arbejdsgruppen op til, at hvert
udviklingsråd har en person på standen begge dage.
Der sendes en mail med de nærmere detaljer for

Mælkefestivalen efter arbejdsmødet den 20. august.
6. Høringer / høringssvar

Punktet skydes til mødet den 15. november.

Jens Nielsen, UR Varde By, har
ønsket et punkt på dagsorden
vedr. høringer, og hvorvidt
høringsretten kan krydse
udviklingsrådenes grænser.
Jens Nielsen indleder punktet.
Til drøftelse
7. Korte orienteringspunkter
a) Kursus for
bestyrelsesmedlemmer den
14. juni
Den 14. juni afholdt
udviklingsrådene et aftenkursus
for bestyrelsesmedlemmer.
Foredragsholderen var Anders
Kristensen fra DGI, og der var 29
deltagere.

Der er kommet mange positive tilbagemeldinger på kurset,
og det er indtrykket, at kursusdeltagerne, nye som erfarne,
fik noget brugbart med hjem.

Til orientering
b) Landdistriktskonferencen
2018
Den årlige landdistriktskonference,
bl.a. med overrækkelse af
Landdistriktsprisen, foregår
mandag den 17. september 2018
på Hotel Faaborg Fjord.

Frist for indstilling af emner til Landdistriktsprisen 2018 var
17. august 2018.

Link til program og tilmelding:
https://www.livogland.dk/nyheder
/erhvervsministeren-invitererlanddistriktskonference-mandag17-september-2018
Til orientering
8.

Eventuelt

9. Næste møde:

Mødekalender for 2019 fastsættes på FUR møde den 15.
november.
Varde Garten blev foreslået.
Jens Nielsen undersøger, om det kan lade sig gøre.

Torsdag den 15. november kl.
17.00 – ca. 21.00
Sted: Forslag?
Efterårsmødet, som er udvidet til
at et møde for hele byrådet og alle
medlemmer af udviklingsrådene,
afholdes torsdag den 1. november
kl. 17.00 – 21.00
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