Helle Øst
Udviklingsråd
Referat Udviklingsrådsmødet
Dato: 2. December 2009, kl. 18.30
Sted: Agerbæk, Agerbæk Hotel
Deltagere:

Bruno Hansen, Troels Sandager, Jesper Christiansen
Connie Ibsen, Niels Jacob Jensen
Kirsten Lønne
Jens Peter Christensen, Mogens Svarre
Niels Jørgen Nielsen, Tina Søndergaard

Fraværende:
Endvidere deltog:
Nr.:

Dagsorden:

Beslutning:

1.

Godkendelse af referatet fra sidste
møde.

Referat blev godkendt.

2.

Formanden orienterer:

a)

-

Kollektiv trafik

-

Landsbypedel

-

Blomstrende Landsbyer

-

Campusbussen kommer til at køre på ruten StarupAgerbæk-Vrenderup-Næsbjerg-Varde.
Fåborg/Årre bussen (nr. 93) fortsætter med at køre til
Campus.
Der er således nu muligheder for vores unge i at søge
til både Grindsted, Esbjerg og Varde. Det er meget
positivt, at der er blevet lyttet til os.
Mogens Svarre, der sidder i udviklingsrådenes
trafikgruppe, fortalte desuden kort om de områder der
arbejdes med i Varde Kommune.
b)
Mogens Svarre fortæller om, at der måske kan være en
mulighed for at få en ledig fra jobcentret til at indgå i
Landsbypedel projektet. Vi er enige om at sætte
projektet på standby for at se, om der opstår nogle
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muligheder, da 345.000 synes alt for lavt et beløb til at
realisere projektet.
c)
Der blev diskutteret hvorvidt man vil arbejde med
projekt blomstrende landsbyer. Der kan måske opstå
skærpet konkurrence landsbyerne imellem. Det koster
22.000 for Varde Kommune at være med i projektet og
1.500 kr for den enkelte landsby. Materiale findes på
Varde Kommunes hjemmeside. Der er enighed i
gruppen om, at vi bakker bredt op og de enkelte
lokalråd beslutter om de ønsker at tilmelde sig.

3.

Hvor langt er vi nået med vores
fokusområder?
Hver by opgør status for disse.
-

Fåborg

-

Starup-Tofterup

-

Agerbæk

-

Hjortkjær & Årre

Fåborg)
Petanguehuset med bålplads er færdigt og der arbejdes
på at få lavet parkeringspladser ved stadion. Herudover
er projektet med at få stisystem lavet i præsteskoven.
Starup/Tofterup)
Der er godt gang i arbejdsgrupperne. Specielt
kulturgruppen og Holme Å gruppen arbejder intenst.
Førstnævnte har allerede afholdt flere arrangementer
med succes. Sidstnævnte har god dialog med både
borgere og lodsejere, der ønsker at tage del i projektet
med at rydde, indhegne og vedligeholde areal ved åen.
Desuden er der positive tilbagemeldinger fra Skov &
Naturstyrelsen.
Agerbæk)
Der er etableret nogle arbejdsgrupper, hvori der er
kommet bl.a. en velkomstpakke med bred opbakning
fra byens erhvervsliv, foreningsliv og institutioner.
Der arbejdes desuden med udbedring og oprettelse af
stisystemer, ligesom der er fokus på gamle bygninger
som de gamle B&W bygninger og kartoffelcentralen.
FÆLLES: Der opfordres til, at der i de fire
lokalråd/områder drøftes, hvor vi hver i sær kan
forestille os, at der kan etableres lokale stier, som
kan kobles til de andre landsbyers stier. Vi taler om
dette på vores næste møde i Udviklingsråd Helle
Øst.
Årre/Hjortkær)
Der er bl.a. en traffikgruppe, der arbejder med

2

Helle Øst
Udviklingsråd
cykelstier og den længe debatterede rundkørsel.
Desuden er der en kulturgruppe, som arbejder med nye
kulturelle naturprojekter. Herudover arbejdes der
mulighederne omkring fremtidens rådhusbygning.
4.

Vores fælles Fokusområder
-

Cykelsti mellem Agerbæk,
Fåborg og Årre

-

Cykelruter/løbestier i Helle
Øst

a)
Mogens Svarre mener, at der skal laves en officiel
ansøgning omkring den ønskede cykelsti for, at vi kan
være sikre på, at vores ønske bliver registreret. Der er
ikke nogen, der har hørt til en endelig
traffiksikkerhedsplan, hvorfor det besluttes at Connie
Ibsen tager kontakt til udvalget, for at høre til status på
denne.
b)
Dette emne har allerede været debatteret under punkt 3

5.

Udviklingsrådet Helle Øst’s økonomi Connie Ibsen fortæller, at der før aftenens møde er en
saldo på 4.471 kr.

6.

Udviklingsrådets hjemmeside

Jesper Christiansen tager kontakt til Hanne Jespersen,
Varde Kommune og får lagt referater ud fra
udviklingsrådets møder. Desuden opfordres alle til at
tænke over, hvordan og til hvad vi skal benytte
vores hjemmeside til for fremtiden. Vi taler om
dette på næste udviklingsrådsmøde.

7.

Næste møde /møderække 2010
(medbring kalender 2010)

Næste møde er torsdag den 4. februar kl. 19.00 i Årre.
Til næste møde skal der laves en oversigt over alle
møder i 2009.

Eventuelt

-

8.
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