
Helle Øst
Udviklingsråd

Referat Udviklingsrådsmøde

Dato:  6/9-2010 kl. 19.00

Sted:  Agerbæk,Caféen              

           

Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie
Ibsen, 

Jens Peter Christensen, Mogens Svarrer

Niels Jørgen Nielsen, Tina Søndergaard, Birte
Skovbjerg 

Fraværende: Bruno Hansen, Jens Christian Sørensen, Kirsten
Lønne

Endvidere deltog:

Nr.: Dagsorden: Beslutning:

1. Godkendelse af referatet fra
sidste møde.

Godkendt

2. Formanden orienterer: 

– GIS borgermøde 30/9
– Film om Helle Øst
– Ambassadører 
– Landsbypedel 
– Blomstrende Landsbyer 

ad 2.1) GIS (Geografisk Informations System):
Indkaldt til møde den 30. September 19-23 i
Multihuset i Starup-Tofterup med kortmageren fra
Varde Kommune. Vi sørger hver især for at have
repræsentanter fra hvert område med til mødet.
Tilmelding senest den 27. september til Mogens
Svarrer.   

ad 2.2) Nogle film er færdigproducerede mens
andre stadig er i gang. Vi vil blive præsenteret for
de færdige film på GIS-mødet den 30. September.

Ad 2.3) Der vil blive indkaldt til ambassadørmøde
inden for kort tid

Ad 2.4) Landsbypedel projektet er pt. parkeret i
forhold til Helle Øst. 

Ad 2.5) Ingen udvikling pt. i projekt blomstrende
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landsbyer. .

4. Hvad arbejdes der med i byerne –
orientering og
erfaringsudveksling. 

Hver by orienterer. 
– Fåborg
– Starup-Tofterup
– Agerbæk 
– Hjortkjær & Årre 

Ad 4.1) I Fåborg har det store arbejdsområde
været at redde Brugsen. Der er lavet et nyt
anpartsselskab og indsamlet 600.000 kr, der er
brugt til at købe butikkens varelager for og
ansætte Connie Kirkegaard. Herudover har man i
Fåborg fået nyt tag på medborgerhuset. 

Ad 4.2) Der arbejdes stadig med stisystem ved
Holme Å og andre kulturelle aktiviteter. Bl.a. stor
succes med andespil. Hotellet er til salg og der er
pt. en lokal mand, der er interesseret, men der er
dog ingen endelig afklaring. 

Ad 4.3) I Agerbæk arbejdes der videre med
placering af den nye børnehave og
problematikken omkring trafikproblemerne på
Debelvej. Det har været oppe at vende, at man
skulle til at anvende elektroniske infotavler i byen,
men måske det var en bedre idé at lave en fælles
aftale omkring infotavler, hvor erhvervsdrivende
fra hele Helle Øst kan annoncere på tværs af
landsbyerne?

Ad 4.4) Årre har fået del af midlerne til
breddeidrætskommune-projektet. Bl.a. er der
opsat udendørs fitness-redskaber ved Torvet.
Desuden arbejder Årre med de indledende
øvelser i forbindelse med projektet Blomstrende
Landsbyer.

5. Vores fælles fokusområder

– Cykelsti mellem Agerbæk,
Fåborg og Årre

– Cykelruter/løbestier i Helle
Øst, herunder ansøgning om
borgerindragende projekt og
opsamling på
tovholdergruppe. 

Ad 5.1) Connie fortæller at cykelstien Fåborg-
Agerbæk har været politisk behandler og er
godkendt og sat på tegnebrædtet og at vi bare må
afvente til pengene er der. Hvis vi er heldige
kommer det allerede på budgettet for 2011.  
 
Ad 5.2) Der skal samles en arbejdsgruppe med
minimum 20 personer fra Helle Øst. Troels
indkalder sammen med Karl til et møde i
arbejdsgruppen for at få igangsat arbejdet med at
tegne en rute, der med udgangspunkt i Helle-
Hallen kan blive til en rundtur i Helle Øst. 
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6. Udviklingsrådets hjemmeside Ad 6) Hjemmeside: Jesper renser
udviklingsrådets hjemmeside for referater mv. og
nøjes med at have vores kontaktoplysninger og
links til de forskellige byers hjemmesider. 

7. Andre sager

– Varde kommunes
sparekatalog (kan ses på
Varde kommunes
hjemmeside), møde med
byråd, off. debatmøde,
høringssvar?

– Jernbanen, Agerbæk/Starup-
Tofterup 

Ad 7.1) Møde den 29. September vedr. Varde
Kommunes sparekatalog. Tilmelding til Hanne
senest 24. september. 

Ad 7.2) Endnu ingen afklaring omkring jernbanen,
men det er igen kommet op at vende i forhold til
trafik til og fra den nye børnehave, hvor der er
stillet forslag om at lede trafikken øst om byen fra
Jernbanegade til Debelvej. Igen er jernbanen i
vejen.

8. Eventuelt Ad 8.1) Mogens informerer om, at der er lavet et
erfa/udvekslingssamarbejde mellem den spanske
kommune Barcelona og Varde Kommune. I 2011
skal udviklingsrådsformændene fra Varde således
til Spanien og omvendt for at få inspiration til
arbejdet.

Ad 8.2) Troels er inddraget i en arbejds-
idé/gruppe omkring udvikling af Helle Hallen, der
har taget beslutning om, at man nu vil satse på
udvikling i stedet for at acceptere afvikling af bl.a.
svømmehallen. Der lægges bl.a. op til udvidelse
og store investeringer i bl.a. flere faciliteter,
handicapvenlige bygninger, overnatningsmuligher
osv. 

Ad 8.3) Tina fortæller, at hun har fået en
henvendelse fra en borger i Årre omkring busrute
44, der omlægges, så den ikke længere kører via
Fåborg og Årre, når den kører fra Agerbæk mod
Esbjerg. Det betyder derfor, at pendlere og elever
på Teknisk Skole mv. i Esbjerg ikke kan komme
med fra Fåborg og Årre. Connie undersøger
sammen med Tina nærmere, så der kan gives
besked til borgerne.
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