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Referat Udviklingsrådsmødet 

Dato:  30. januar 2012 kl. 19.00  

Sted:   Fåborg, Fåborghus         

            

 Deltagere:  Troels Sandager, Jesper Christiansen, 

Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg 

Jens Peter Christensen, Lars Bo 

Niels Jørgen Nielsen, Tina Søndergaard  

 

 Fraværende: Lene Conradsen, Hans Peter Nielsen, Ingrid 

Sand 

 

 Endvidere deltog:  

Nr.: Dagsorden: Beslutning: 

   1. Godkendelse af referatet fra 

sidste møde. 

Godkendt. 

   

   2. Formanden orienterer: 

1. VIVA Varde 

2. FUR møde 

3. Velkomst ambassadører 

4. Fællesmøde med Helle 
Vest 

 

 

 

1: Der har været afholdt møde i VIVA Varde. 

Ift. den sundeste kommune arbejdes der på 
at få lavet en Natur- og bevægelseskanon. 

Oplagt at vi foreslår Marathonruten til dette.  

Ift. den reneste kommune er der et projekt i 
gang med indsamling af dåser, hvor 22 

skoler deltager. Derudover har Danmarks 
Naturfredningsforening landsdækkende 

affaldsindsamling, som der ligges op til at 
deltage i.  

Ift. den mest digitale kommune vil personer 

fra styregruppen i VIVA Varde lave en 
opfølgning med SE. Det fungerer fortsat ikke 
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optimalt.  

Derudover skal der arbejdes målrettet på at 
markedsføre VIVA Varde.  

Nyt møde holdes i marts.  

2: Der har været FUR møde.  
GIS kortlægningen er færdig. Der vil blive 

afholdt et kursus, og interesserede skal 
tilmeldes senest d. 20/2. Der er skepsis ift. 

brugen af dette værktøj – hvor vi diskuterer 
brugen af eks.vis. Google i stedet. Jens Peter 
undersøger nærmere.  

Det er blevet meldt ud fra kommunen, at det 
naturligvis er frivilligt, hvorvidt UR vil 
arbejde med projekter om den reneste 

kommune. Hos os er det i fin tråd med de 
emner, vi vil i gang med. Det aftales, at der 

afsættes en mødeaften til at drøfte dette 
emne.  

Ifm. sparekataloget har man vedtaget, at 

frivillige foreninger skal betale ejendomsskat. 
Dette kan evt. blive vanskeligt for 

foreningerne. Peter Foldager /UR Helle Vest 
undersøger dette nærmere.  

Der har været info vedr. projekt ”Oplysende 

Stier”. Dette omhandler, at der på GIS kortet 
ligges info vedr. kultur/historiske 
seværdigheder.  

Der bliver en samlet udviklingspulje på kr. 
50.000 i 2012 til Udviklingsrådene. FUR vil 

drøfte på næste møde, hvad dette evt. kan 
bruges til. Vi foreslår tilskud til planlægning 
og igangsættelse af Varde Marathonløb. Jens 

Peter tager dette med, og såfremt der skal 
laves en egenligt ansøgning vender han 

tilbage med yderligere info. 

Der er på FUR mødet blevet givet kommunen 
en opfordring til at involvere UR mere i de 

indledende drøftelser, før 
projekter/politikker mv. kommer ud i høring. 

Der arbejdes fortsat på ”Den gode historie”. 

Vi opfordres til at sende disse til Hanne, som 
så kan være behjælpelig i det videre forløb. 
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Husk mulighed for gratis annoncering. 

Oplagt ift. annoncering af årsmødet.  

Kommunen vil afholde møder vedr. 

BORGER.DK på bibliotektet, og forespørger 
om interesse for yderligere møder i 
lokalsamfund. Vi melder tilbage, at vi gerne 

ser, at der afholdes kurser i alle 
lokalsamfund vedr. dette.  

3: Velkomsambassadørerne bliver indkaldt 
til møde d. 23/2 sammen med 
ejendomsmæglerne. Medlemmer af UR er 

også velkomne. Det afklares lokalt, hvorvidt 
velkomstambassadørerne mangler en 
”suppleant”.  

I forlængelse af disk. om 
velkomstambassadører efterspørges 

evaluering af turistfilmene mv. Bliver de 
set/brugt osv. Jens Peter forespørger ved 
FUR møde.  

4: UR Helle Vest har forslået at afholde 
årsmøde samme aften i eks.vis Helle Hallen, 

således der kan være et fælles forløb med 
oplæg eller lign., og hvert råd kan have deres 
egentlige årsmøde før eller efter. Vi er 

positive overfor dette. Datoen for årsmødet 
skal muligvis flyttes. Jens Peter taler videre 
med Peter Foldager /UR Helle Vest.  

   3. Opdatering omkring SE Der vil ske en opfølgning fra VIVA Varde 
vedr. SE.  

4. Bustrafik  Der har været møde med Varde Kommune, 
hvor Fåborg blev lovet at få 4 ekstra afgange 

pr. dag. Der arbejdes på at få fastlagt 
tidspunkter for disse. Derudover arbejdes 
der med at formulere spørgsmål til 

Regionsrådet. UR Helle Øst støtter op om 
dette og vil gerne være medunderskriver på 
disse spørgsmål.  
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5. Hvad arbejdes der med i 

byerne – orientering og 
erfaringsudveksling. 

Hver by orienterer. 

1. Fåborg 

2. Agerbæk 

3. Hjortkjær & Årre 

4. Starup-Tofterup 

 

 

1: Fåborg 

Der arbejdes med bustrafik.  

2: Agerbæk 

Der skal findes nye medlemmer til lokalrådet 
og ligeledes til UR. Hans Peter ønsker at 
træde ud, og Troels fraflytter Agerbæk og 

ønsker ligeledes at træde ud. Der er møde i 
beg. af februar måned.  

Børnehavebyggeriet er i gang.  
Brdr. Ludvigsens fabrik er solgt til 
virksomhed, der arbejder med 

aluminiumsprodukter, og der er startet 
mindre produktion op.  
Ift. projekt ”Grøn By” er der gang i at 

undersøge noget vedr. vindmøller. 

3: Hjortkjær & Årre 

Der er ikke nyt fra Hjortkjær. 
Boldklubben i Årre er i gang med en 
omorganisering/at få flere frivillige til at yde 

en hjælp.  
Der har være en ny ulykke i området ud for 

Årre, og på den baggrund er møder vedr. 
Tingvej/rundkørsel genoptaget med 
kommunen – som vil være behjælpelige med 

at få genetableret kontakt til 
Vejmyndighederne. 
Der arbejdes aktivt med 

udviklingsprogrammet Blomstrende 
Landsby, niveau 2. Bl.a. ønsker vi at afholde 

en Årre dag samme dag, som Marathonløbet 
skal afvikles. Så sker der flere ting på 
samme tid.   

4: Starup-Tofterup 
Der afholdes et opfølgningsmøde for alle 

arb.grupper i løbet af foråret. Der er fortsat 
god aktivitet i de fleste grupper. Det 
forventes at aftaler om afgræsning kommer i 

stand i år, og stigruppen har søgt midler til 
opmærkning af stierne.  
Mht. udviklingsprogrammet Blomstrende 

Landsby står dette lidt på hold. Der er 
skepsis ift., hvad man kan få ud af det – og 

hvorvidt programmet fortsætter. 
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6. Vores fælles Fokusområder 

1. Cykelstier opdatering 

2. Marathon opdatering 

3. Event på Marathon 
ruten i 2012 (forslag) 

4. ”Flere bor energirigtigt” 

Indsatsområde fra 
kommunalt fællesmøde.  

          (herunder fundraising) 

 

1: Vedr. cykelstien mellem Fåborg og 
Agerbæk arbejdes der med at få indsendt 

materiale til kommunen senest i juni måned. 
Cykelstien forventes prioriteret til 2013. 

Det aftales, at vi vil lave en prioriteret liste 

over hele Helle Øst området, som vi kan få 
sendt til kommunen. Dette kan ske i 

samarbejde med UR Helle Vest. Det 
foreslåes, at der laves et fællesmøde med 
Helle Vest til planlægning af årsmøde + 

cykelsti prioritering. Dette kan en 
tovholdergruppe varetage.  

2: Foreningen ”Varde Marathon” er blvet 

stiftet, og der er blevet vedtaget et sæt 
vedtægter.  

Der arbejdes på økonomien, og på 
nuværende tidspunkt er der 
forhåndstilkendegivelser fra virksomheder, 

der gerne vil yde sponsorstøtte. Derudover er 
der tilsagn fra Varde kommune om støtte 

samt en underskudsgaranti.  
Der er lavet ”sponsor-udvalg”, som vil tage 
kontakt til lokale virksomheder/institutioner 

m.v.  
Der vil blive afviklet marathon + ½ 
marathon, med afg. kl. 09.00. Ruten bliver 

modsat – således der løbes fra Helle Hallen 
til Årre, Fåborg, Agerbæk, Starup-Tofterup, 

og retur til Helle Hallen. ½ marathon ruten 
drejer af ved Fåborg. Derudover bliver der 
arrangeret familieløb rundt om Helle Hallen 

på 4,2 km. med start kl. 09.30. 
Det er vigtigt, at der er opbakning i byerne 

på dagen – og der må gerne ”ske” noget på 
dagen.  

3: Det aftales, at Jens Peter indkalder 

”stigruppen” til at bakke op om 
markedsføring af Varde Marathon samt sikre 
at byerne og ruten bliver festlige på dagen.  

4: Mht. indsatsområdet ”Flere bor 
energirigtigt” aftales det, at Agerbæk 

inviterer UR Helle Øst til 
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”formøde”/temamøde, hvor vi kan blive 

klogere på, hvad vi vil med projektet, og 
hvordan vi laver temaaften/messe for 

borgere i området.  
Birthe har fundet info. vedr. pulje, som kan 
søges hos Region Syddanmark. Formålet er 

bl.a. noget med grøn vækst. Agerbæk ser 
nærmere på dette.  

   7. Udviklingsrådets hjemmeside 

- Nyt fra hjemmesiden? 

 

Der er ikke nyt vedr. hjemmesiden.  

Det vil ikke fremover være et fast punkt. 
Birthe står for opdatering af hjemmesiden, 
og hun informerer, såfremt der er nyt.  

8. Økonomi 

 

Stiprojektet (Marathonruten) og Varde 
Marathon løb projektet har været tunge 

udgifter for UR Helle Øst. Forbruget er for 
stort ift. de midler, som UR Helle Øst får.  

Det aftales, at fakturaer, som vedrører 
møderne for Varde Marathon Løb skal  gå 
direkte til foreningen.  

Connie laver regnskabet for 2011 færdig.  

9. Evt. 

 

- 

 


