Helle Øst
Udviklingsråd
Referat Udviklingsrådets Årsmøde
Dato: 29. marts 2012, kl. 19.00
Sted:

Helle Hallen

Dagsorden ifg. Vedtægter:

1.
2.

Beslutning:

1. Valg af dirigent og
referent
2. Aflæggelse af
årsberetning
3. Fremlæggelse af
årsregnskab
4. Fremlæggelse af budget
for næste år
5. Indkomne forslag
6. Valg af revisor og revisor
suppleant
7. Evt.
Valg af dirigent og referent
Mogens Svarre valgt som dirigent.
Tina A. Søndergaard valgt som referent.
Aflæggelse af årsberetning.
Godkendt.
(se vedhæftede årsberetning)

3.

Fremlæggelse af årsregnskab
(se vedhæftede årsregnskab)

4.

Fremlæggelse af budget for
næste år

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af revisor og revisor
suppleant

7.

Evt.

Godkendt.
Godkendt.
Der er fortsat kommunalt tilskud på kr.
6.000 /år .
Ingen indkomne forslag
Ingrid Sand genvælges som revisor.
Jens Chr. Sørensen genvælges som
revisorsuppl.
Det er Viva Vardes fortjeneste, at der
kommer internet/fibernet i Blåvands
området. Der arbejdes på samme projekt
i Agerbæk, og Fåborg er også undervejs.
Der opfordres til, at man gør Varde
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Helle Øst
Udviklingsråd
Kommune opmærksom på, at der skal
være ordentlige tid i.f.m. høringssvar.
Det er uhensigtsmæssigt, hvis UR tages
som gidsel – eks.vis. at kommunen kan
melde ud, at de har spurgt UR – men
ikke fået svar. Hvor det måske skyldes
de alt for korte høringsfrister.
I forlængelse af drøftelse om Viva Vardes
mål, som den mest digitale kommune,
aftales det, at UR Helle Øst gerne vil
bakke op om skrivelse til Varde
Kommune vedr. bevarelse af kommunes
Teknik og Miljø afd. i Årre.
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2 - Formandens beretning:
Udviklingsrådet Helle Øst, består af følgende byer: Starup Tofterup, Agerbæk, Fåborg, Årre og Hjortkjær. Vi
har i det forgangne forsøgt at udvide gruppen med en repræsentant fra Vrenderup. Det er dog ikke
lykkedes.
Vi er 11 personer som er udpeget på følgende måde: Agerbæk 4 pers., Fåborg 2 pers., Årre 2 pers.
Hjortkjær 1 pers og Starup 2 pers.,. Vi er selvsupplerende, dvs., at hver by selv sørger for udskiftning.
Vi har siden sidste årsmøde afholdt 5½ møder i UR Helle Øst og to møder med kommunen henholdsvis i
juni og november. Jeg har som formand deltaget i de fælleskommunale møder for alle formændene (fur),
hvor der afholdes 4-5 møder om året. Disse møder er ledet af kommunens tovholder Hanne Jespersen, som
er konsulent for udviklingsrådene.
Derudover har jeg som formand deltaget i styregruppemøder for det kommunale projekt Viva Varde. Der
har været en del møder i det regi.
Hvordan er året så gået i UR Helle Øst
Starten på min formandsperiode var meget præget af indvielsen af den cykelrute som stigruppen, der var
nedsat af rådet, havde fået etableret. Borgmesteren holdt åbningstalen og ca. 180 mennesker deltog i det
fineste sommervejr. Jeg tror flere end 2/3 gennemførte en hel maraton på to hjul. Et godt arrangement,
som vi efterfølgende holdt et halvt UR møde over, hvor vi evaluerede. Her besluttede vi, at der skulle ske
flere ting på den nye rute. Mere om det senere.
På hvert møde har vi en kort gennemgang af hvad man arbejder med i de forskellige byer.
Her kan nævnes kort:
Årre har haft første spadestik på seniorboligprojektet. Derudover er der arbejdet med at blive godkendt
som blomstrende landsby trin 2, og man er i gang en omorganisering i boldklubben for at nå ud til flere
frivillige.
I Agerbæk er der meget fokus på den nye børnehave og de kommende vuggestuepladser. Man arbejder i
projekt grøn by med en temaaften omkring vedvarende energiformer, energitilskud o.l. Der ses på et
fællesområde mellem Agerbæk og Starup-Tofterup. Temamøde skal dog være for hele UR området.
Jernbanen spøger stadig, og man har desuden arbejdet med forslag til anvendelse af de kommunale
bygninger, som nu er tilovers.
Fåborg blev jo Årets landsby i kommunen. Stort tillykke med det. Derudover har det for byen mest handlet
om kampen for at få en hæderlig bustrafik til byen. Det har været en stor og krævende opgave, som vel nu
er i bero, men vel næppe ophørt.
Der har dog været tid til i samarbejde med Agerbæk at skrive til kommunen vedrørende cykelstien mellem
de to byer. Den skulle jo nødig gå i glemmebogen.
I Starup Tofterup er der fuld damp på vore arbejdsgrupper. Projekt grønne enge har fået ca. 750.000 Kr. fra
forskellige fonde, og udbudsrunden vedrørende indhegning af området er i gang. Der skulle gerne komme
kvæg på engene til sommer.
Stigruppen har fået ca. 160.000 Kr. til at etablere 6 stier rundt om byen. Arbejdet forventes igangsat i løbet
af forsommeren.
Kulturgruppen laver mange arrangementer som f.eks. fællesspisning, og bosætningsgruppen arbejder med
seniorboliger og et evt. prøvehus.
UR har nedsat en gruppe til at arrangere et Maraton løb på den nye cykelrute. Arbejdet med dette er ind til
videre lykkes over al forventning. Der er stiftet en forening, som det sig hør og bør. Sloganet for løbet er
”Varde Maraton 2012 Natur & Familie, der er lavet et flot logo, og der er fundet en hovedsponsor for løbet.
Det afholdes den 7. okt. med start og mål ved Helle Hallen. Jeg vil gerne takke gruppen for deres indsats og
ukuelige gåpåmod.
Der oprindelige stigruppe har haft møde og besluttet, at der gennemføres en cykeltur igen i år på Kr.
Himmelfartsdag (17 maj) som optakt til Maratonløbet.
Derudover har vi besluttet at arbejde med en prioriteret liste over de cykelstier, vi mener, der skal arbejdes
på i vort område af kommunen.
VIVA Varde er på næsten hvert møde. Det er opstået som en alliance mellem erhvervsliv og kommune om
at trække flere indbyggere til kommunen 1500 flere inden 2015.

Projektet består og arbejder i tre grupper (Sundhed Renhed og Digital tilgængelighed) samt en styregruppe.
Jeg sidder som nævnt i styregruppen sammen med to andre formænd, hvor kommunen er repræsenteret
ved borgmester, kommunaldirektør og kommunal koordinator. Derudover er erhvervslivet repræsenteret
ved 3 personer.
Vi har drøftet meget, hvordan vi kan bruge VIVA Vardes ideer, og jeg mener, at Maraton og cykelture/ stier
o.l. falder fint i tråd med den sunde kommune. Hvad angår renhed, så har vi den grønne gruppe, som skal
arrangere en temadag eller lignende, som passer godt ind her. Desuden deltager flere af byerne og
skolerne i Danmarks Natur’s kampagne om at holde vore områder rene.
På den digitale front har der været lidt dødvande i vores område. Nu har Lene Conradsen imidlertid fået
gang i sagerne og det lader til at fibrene omsider kommer.
De kommunale møder:
Foråret: Her blev der udarbejdet en række ting som undergrupperne i VIVA Varde kunne arbejde med.
Efterår: tema om ren kommune, hvor Helle Øst har ønsket at arbejde med grøn energi jævnfør førnævnte
Vores fremtid:
Jeg tror vi skal arbejde lidt med vore visioner for vort arbejde og for vort område. Vi skal selvfølgelig
arbejde videre med de ting vi har i gang
Måden, som vi samarbejder på de 4 byer imellem, ser ud til at være en god model. Vi giver hinanden ideer,
vi hjælper hinanden og motiverer hinanden, og jeg synes, det giver gode resultater.
Kommunen har stor tiltro til os, og jeg mener, vi kan blive et godt talerør mellem kommune og borger. Blot
skal vi passe på ikke at ende som gidsler i samspillet. Vi skal have vort bagland i orden til en hver tid. Det må
ikke blive sådan, at blot kommunen har forlagt tingene for de ni UR-er, så er den hellige grav automatisk vel
forvaret.
Jeg vil gerne takke alle for et godt samarbejde, en dejlig atmosfære under vore møder, og jeg glæder mig til
at arbejde videre sammen med den kommende bestyrelse.
Med venlig hilsen,
Jens Peter Christensen
Formand UR Helle Øst.

