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 Dagsorden Udviklingsrådsmødet 

Dato:   28. Januar 2009 

Sted:   Agerbæk Hotel 

           Kl. 19.00            

 Deltagere (udsendt til): Bruno Hansen – Connie Ibsen - Henning 
Nielsen – Kristen Lønne - Lars Barslund - 
Michael Kvist - Mogens Svarrer - Tina 

Søndergaard – Troels Sandager - Niels Jacob 
Jensen   

 Fraværende: På afbud: Troels Sandager og Tina   

                Søndergaard  

Desuden: Kirsten Lønne 

 Endvidere deltog:  

Nr.: Dagsorden: Beslutning: 

   1. Godkendelse af referatet fra 
sidste møde. 

Godkendt 
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2. Formanden orienterer: 

Møde om Civil-samfundet 

Møde om Sundhedspolitikken 

Møde om Trafikudvalget 

Hvem deltager?????? 

Husk Kalendere!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 3. februar er der 2 møder lige efter 
hinanden: Civil-samfundet og 

Sundhedspolitikken.  

Vi skal selv melde os til Hanne Jespersen. 

Mogens er med i et trafikudvalg, hvis 

initiativer han informerede om. 

Emnerne har været Motorvejen fra Tønder til 

Holsted. 

I den nordlige del af vores område mangler vi 
en vej mod øst til den tunge trafik. 

Der er kommet henvendelser fra den tyske 
forbundsregering om samarbejde mellem 

havnebyerne Esbjerg og Hamburg samt om 
en ny motorvej, som føres fra Berlin til syd 
for grænsen, hvor det er tanken at Danmark 

skal videreføre denne motorvej. En meget 
spændende udvikling indenfor det trafikale 
område i vores lokalområde! 
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3.  

 

 

 

Hvor langt er vi nået med vores 

fokusområder. 

 

Hver by opgør status for disse. 

Formanden ønskede at vi diskuterede 
arbejdsformen i Udviklingsrådet. 

Vi fortsætter med arbejdet i udviklingsrådet 
som hidtil, nemlig at vi afholder møder (ca. 1 
gang i kvartalet, men er parate til at tage 

presserende sager op og hjælpe hinanden til 
at få emnerne/sagerne taget op overfor 

kommunen. 

Agerbæk:  

Fokusområderne har ikke ændret sig for 

Agerbæk. Dog er der taget initiativ til at 
skrive til kommunen om at få nedlagt 

jernbanen. 

Brevet blev rost og godkendt! 

Bruno sender brevet til kommunen. 

Årre: 

Arbejder videre med byplanen. 

Oplæget til byplanen for Årre by, som er 

udarbejdet af arbejdsgrupperne er afleveret 
pr. 1. februar til Kommunen. 

Fåborg: 

Arbejder stadig i cykelstier. 

Stor-parceller står stille. 

”Præste–skov-stien” arbejdes der videre med. 

Der arbejdes stadig med ”Fåborghus” 

Starup: 

Planerne om sommerhusområdet og 
investeringsfonden er lagt på is. 

Planlægningen af naturgenopretning af 
Holme Å er godt igang. 

Der er planlagt et stormøde med borgerne i 

Starup som skal handle om udviklingen i 
Starup – Tofterup frem til år 2025. 
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4. Nye fokuspunkter? Der er ingen nye fokuspunkter. 

Vi sætter turbo på de eksisterende 

fokuspunkter. 

Et muligt kommende fokuspunkt kunne 
være et samarbejde mellem 

erhvervsklubberne og virksomhederne i Helle 
Øst området. 

Udviklingsrådet kunne opfordre til et 
samarbejde og udviklingsrådet kan i særlige 
tilfælde være døråbneren overfor Varde 

Kommune og det offentlige system 

   5. Vores fælles Fokusområder 

Cykelstier 

 

Hvert lokalområde skal til næste møde lave 

en skitse til hvor cykelstierne skal placeres, 
så vi kan lave en fælles og sammenhængende 
plan for cykelstier. 
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6. Næste møde – 12. marts 

Planlægning af årsmødet til 

den 22. april. 

Hvem er på valg? 

Møde plan for 2009: 

28. januar – 12. marts – 8. juni –  

8. september – 2. december 

Årsmøde: 22. april 

Vi aflyser mødet den 12. marts! – da der 

ikke er noget at holde møde om på 
nuværende tidspunkt. 

Årsmødet den 22. april afholdes kl. 19.30 i 
Årre. 

Dvs. at næste ordinære møde bliver den 8. 

juni i Starup. 

Der er ikke valg til Udviklingsrådet.  

Flg. medlemmer har siddet 2 år og skal derfor 
tage stilling til om de fortsætter: 

Bruno – Connie – Troels – Michael – 

Kirsten og Lars. 

Flg. medlemmer fortsætter i udviklingsrådet 
på 2. år.: 

Mogens – Niels Jacob – Tina – Henning samt 
det manglende medlem fra Agerbæk. 

Medlemmerne bliver udpeget af de respektive 
borgerforeninger og lokalråd. 

Med andre ord er det de lokale foreninger der 

er medbestemmende om hvem der sidder i 
udviklingsrådet. 

Der skal laves en annonce til årsmødet, som 
skal indrykkes i starten af april måned. 

7.  Andre Sager Der er ingen interesse i udviklingsrådet for at 
vi deltager i Udviklingsrådenes stand på 
Varde messerne (Dyrskuet) til sommer! 

 

8. Eventuelt   Intet 

Tak for god ro og orden. 

 


