
 

Postadresse: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde 

Til repræsentanter fra Byrådet,  
Udviklingsrådene,  
samt forvaltningen i Varde Kommune 
 
 
Efterårsmødet mellem Byrådet og Udviklingsrådene 3. november 2011 

Hermed referat fra ovennævnte møde, der blev holdt torsdag den 3. november 
2011 kl. 17.00 – ca. 21.00 i Helle Hallen, Mødelokale 2 +3, Vrenderupvej 40 C, 
6818 Årre  

 

1. Velkomst v. Erhardt Jull, Medlem af udvalget for Kultur og Fritid. 
Sang: Regnvejrsdag i november.  
 
Sidste møde handlede om sparekataloget. 2011 er udråbt til at være frivillighedens år. En 
præsentation af vores nye film om nærdemokrati, der blev optaget i løbet af foråret og 
sommeren med en stor indsats fra udviklingsrådene. Vi har i aften premiere på filmen, 
der indtil nu ikke har været fremvist offentligt. Filmen kommer  til at ligge på YouTube, 
og filmen kan naturligvis ses på Varde Kommunes hjemmeside. 
 

2. Seneste nyt fra Varde Kommune – herunder det vedtagne budget 
v/borgmester Gylling Haahr, direktør for Plan, Kultur og Teknik Bent Peter 
Larsen samt udviklingschef Jørgen Nielbæk.  
 
Gylling Haahr orienterede blandt andet om 
- Fint budget for 2012:  
- Cykelstier for 28 mio.kr.  
- Filsø projektet 
- Kystsikring 
- Almene boliger  
- Nationalparken 
- Egne skolebusruter 
- Flextaxa – km. taksten nedsættes til 3,50 kr. fra sommerren 2012 mod nu 7,00 kr. 
pr. kørt km.  
- Undersøgelser fra DI om Erhvervslivets vilkår i Varde Kommune.  
 - Vi har Danmarks 3. laveste sygefravær – det kan vi godt være stolte af.  
 
Bent Peter Larsen: 
Vi har et hængeparti omkring GIS kortlægningen. Det er beklageligt, at der ikke er sket 
noget i løbet af året, og det er der forskellige årsager til. Det råder vi bod på nu, og vi 
kommer med en tilbagemelding inden jul til udviklingsrådene.   
 
Jørgen Nielbæk:  
Gav en orientering om nye tiltag på hjemmesiden og ændringer i varde.dk og 
Flyttilvarde.dk, der nedlægges, så der kun er vardekommune.dk tilbage.  
 
Omkring Velkomstambassadørerne indgår de i Varde Kommunes bosætningsstrategi. De 
indsendte oplysninger fra lokalområderne færdiggøres nu, og udsendes til ejendomsmæglere 
samt ambassadørerne til videre anvendelse. I samarbejde med udviklingsrådene, 
velkomstambassadørerne og VIVA Varde afholdes et Kick-off arrangement. Det er 
planen, at der udskrives en konkurrence mellem reklamebureauer for at få et nyt slogan 
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til brug for bosætningsindsatsen.  
 
  

Seneste nyt fra Udviklingsrådene 
Følgende havde på forhånd ønsket ordet:  
 
Varde Opland: Erik Dyhr om ”Den Gode Historie”  
Fremviste projektskitse til udviklingsrådets kommende bog om ”Den Gode Historie”.  
Den gode historie er det der sker på landet, og udgives i form af en bog.  
Øvrige udviklingsråd kan efterfølgende arbejde videre med det.  
Der mangler finansiering til projektet.  
 
Blåvandshuk: Anne Marie Slaikjær:  
Nyt projekt i Ho som kommer til at hedde ”Ho Centrum” = moderne formidlingshus og forsamlingscenter. 
Centeret er også for skoleelever så det kan blive til en skoleudflugt, hvorefter man kan komme rundt i de skønne 
omgivelser. Mindre butik ønsket etableret, hvor der kan købes avis m.m. Forslag til ”Køb et abonnement” for 
dem der vil prøve om en forretning kan køre rundt i Ho. Der mangler formidling af Nationalparken til gavn for 
turisterne.  
Udviklingsrådet i Blåvandshuk ønsker generelt længere høringsfrister, når Varde Kommune udsender materiale 
til høring.  
 
Varde By: Poul Jacobsen: 
Kort orientering om VIVA Varde/IT-tilgængelighed 
5 andre områder:  
- Oprydning af naturen omkring åen ved slotsbanken 
- markedsføring af Varde som et godt område at bo i  
- Autocamperpladser ved Fritidscentret  
- Informationstavler i Varde By  
- Samarbejdet med Ungerådet  
 
 
Ølgod: Jens Møller Jensen: 
Kort indlæg om færdiggørelse af Ungdomshusets fase 2, multibane m.m. er bleve etableret. Ølgod Sundhedshus 
skal være med til at tiltrække yngre læger, regionen er nu i gang med at lave lægehus, som opgraderes til 
sundhedshus med yderligere behandler.. Markedsføring både af Ølgod og Ølgod Udviklingsråd. Dialog i gang 
angående fremtidig anvendelse af lukkede skoler og børnehaver.. 
 
Gylling: fantastisk sundhedshus i Ølgod, håber på flere læger i Oksbøl + Agerbæk. Læger i varde har lukket 
tilgang og mange har lukket pga. alder.  Regionen er ved at finde løsninger. 
 

Pause: Buffet kl. 18.00 
 

3. Forslag til Planstrategi 2012 for Varde Kommune (workshop ca. 2 timers varighed). 
Materiale var på forhånd udsendt til deltagerne i løbet af uge 41.  
 
Preben Olesen:  
Hoved fokus på en ren kommune, kan vi blive renere? En ren kommune:  
- Genanvender affald 
- Giver borgere mulighed for at bruge alternative energimuligheder. 
Komme i dialog med udv. Rådene hvad vi skal gøre fremefter med hensyn til DK reneste kommune. 
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Herefter tog teamleder Tove Wolf over med en kort introduktion til aftenens workshop.  
På Varde Kommunes hjemmeside er der et link til materialet ”Ren Kommune – workshop” 
  
Resultatet fra aftenens workshop sendes efterfølgende ud til udviklingsrådene.  
 
 

4. Eventuelt 
Se www.vardemaraton.dk. Udviklingsrådet Helle Øst arrangerer maratonløb i 2012.  
 
Brandtomten fra Nr. Nebel: Ivar Sande følger op på det.  
 
 

5. Fastlæggelse af næste møde..  
Møderne i 2012 med Byrådet og udviklingsrådene foreslås afholdt:  
Tirsdag den 22. maj kl. 17.00 – 21.00 og Torsdag den 15. november kl. 17.00 – 21.00. Mødesteder vil 
fremgå af dagsordenen. .  
 
Udvalgsformand for Plan og Miljø, Preben Olesen rundede aftenen af. Varde Kommune vil være en ren 
kommune og tilbagemeldingerne fra udviklingsrådene viser, at det vil I også – så er vi kommet rigtig langt.  
Tak for i aften.  

 

Venlig hilsen 
 
 
Lisbet Rosendahl 
Udvalgsformand  

Bent Peter Larsen 
 Direktør 

  

 

http://www.vardemaraton.dk/

