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Referat Udviklingsrådsmødet 

Dato:  8. Juni 2009, kl. 19.00 
Sted:  Multihuset, Starup-Tofterup            
            
 Deltagere (udsendt til): Bruno Hansen –Connie Ibsen – Finn Gregers 

Larsen – Kirsten Lønne – Jens Peter 
Christensen – Niels Jørgen Nielsen - Mogens 
Svarrer - Tina Søndergaard – Niels Jacob 
Jensen – Troels Sandager – Jesper 
Christiansen - Hanne Jespersen  

 Fraværende: Bruno Hansen, Tina Søndergaard 

 Endvidere deltog:  

Nr.: Dagsorden: Beslutning: 

   1. Godkendelse af referatet fra 
sidste møde. 

Godkendt 

2.       Valg af referent 

 

Niels Jørgen Nielsen 

   3. Formanden orienterer: 

Årets landsby.  
Landsbypedel. 
Fra formandsmøde/ 
Møde med 
kommunalbestyrelsen. 
 

Årets landsby.  
Fåborg deltager i konkurrencen. 
 
Landsbypedel. 
Orientering om landsbypedel-ordning hvor 
Varde Kommune har modtaget tilsagn om 
tilskud på 345.000 kr. til et to årig 
pilotprojekt til en landsbyordning fra 
socialministeriet. 
Mogens følger op på, hvordan man få del i 
tilskuddet og giver besked rundt. 
 
Fra formandsmøde/møde med 
kommunalbestyrelse 
Der var en vis bekymring om den planlagte 
ændring  i infrastrukturen (de offentlige 
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busruter) hvor regionen påtænker at  
nedlægge 6 ud af de 8 ruter vi har i  
kommunen i dag. Dermed skal man indstille 
sig på, at den kollektive infrastruktur vil blive 
mindre fremover. 
Samtidig er der enighed om, at visse ruter 
har så få passagerer med, at økonomien ikke 
kan hænge sammen overhovedet.  
Desuden blev der diskuteret netværksstyring 
– Mogens følger op på, hvad dette omhandler. 
  

   4. Hvor langt er vi nået med vores 
fokusområder? 

Hver by opgør status for disse. 

Kort orientering fra hvert område.  

   5. Har vi nye opgaver, der skal 
igangsættes? 

 

Ingen nye forslag. 

   6. Trafiksikkerhed, vi skal 
indsende ønsker til Carl Bro, 
som laver analysen. 

Hvert lokalområde finder deres ønske om 
cykelstier,så der laves en samlet forslag. 
Kort for indtegning fremskaffes (hvor får vi 
den fra???) 
 

   7. Udviklingsrådenes hjemmeside Ny webmaster bliver Jesper Christiansen fra 
Agerbæk. 
 

7. Næste møde  8. september, kl. 19.00 i Fåborg. 

8. Andre Sager Der skal laves en oversigt over alle 
medlemmer i Udviklingsrådet Helle Øst. 

Alle bedes sende navn, telefonnr. & 
mailadresse til Tina på tas@ipsi.dk.  

9. Eventuelt   - 

 


