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 Valg af dirigent og referent 

 

Dirigent: Lars Lauritsen 
Referent: Tina Søndergaard 
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 Aflæggelse af årsberetning 

 
Tak til Bjarne for en formidabel rundvisning og velvillig udlån af kantine. 

 
Beretning! 

Vores udviklingsområde - Helle Øst, dækker som det måske er bekendt byerne: Agerbæk, Fåborg, Årre, 

Hjortkjær og Starup Tofterup. Vi har i det forgangne forøget gruppen med en repræsentant fra Vrenderup 
Vi burde være 12 personer, som er udpeget på følgende måde: Agerbæk 4 pers., Fåborg 2 pers., Årre 2 pers. 

Hjortkjær 1 pers, Vrendrup 1 pers. og Starup 2 pers.,. Vi er selvsupplerende, dvs., at hver by selv sørger for 
udskiftning. 

Vi har siden sidste årsmøde afholdt 5 møder i UR Helle Øst og to møder med kommunen henholdsvis i maj 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 4 møder i det regi.  
Hvordan er året så gået i UR Helle Øst? 



Første begivenhed efter sidste årsmøde var mødet med kommunen, hvor samspillet mellem kommune og 

udviklingsråd var til debat. Er vi et høringsorgan eller et iværksætter organ. Et godt møde med en livlig 
debat. 

Kommunen har efterfølgende taget ad notam, at udviklingsrådene gerne vil spørges i de relevante tilfælde og 

gerne vil med i præhøringsrunder, hvis det kan lade sig gøre. 
Næste begivenhed var cykelmaraton Kr. himmelfartsdag, som stigruppen arrangerede igen. Ca. 60 personer 

mødte op og cyklede turen i nogenlunde vejr. Det er besluttet at afholde turen igen i år, hvor Kr. 
Himmelfartsdag falder allerede den 9. maj. Vi håber på godt vejr og pænt fremmøde. 

Vi vil forsøge at forbedre chancerne for at gennemføre en frokost/buffet efter løbet. Det mislykkedes lidt 
sidste år. 

Cykelturen var en optakt til året store event! Nemlig et rigtigt Maratonløb på ruten. En gruppe nedsat af UR 

Helle Øst har siden efteråret 2011 arbejdet med at arranger løbet. Der er skabt en forening ”Varde Maraton”, 
som man skal for at modtage støttekroner og sponsorater. Coop var hoved sponser ved løbet. Selve løbet 

blev afviklet en grå og kold oktoberdag med en del byger. Der var næsten 200 til start på halv og hel 
maratonruteren, fordelt med ca. lige mange på hver. Derudover var der ca. 60-80 startende på 

familiemaraton (4.2 km.) 

En overvældende succes kronede det store slid gruppen havde lagt i arbejdet – på trods af vejret. 
Stemningen var god overalt på ruten ved depoter og i de forskellige byer. 

Den lykkelige situation er, at foreningen gentager løbet igen i år den 6. oktober, måske med en udvidelse på 
et 10 km. løb. Jeg vil gerne takke gruppen, og alle øvrige bidragsydere for den store indsats. 

Vi har skrevet harmdirrende breve til kommunen om deres behandling af forslaget om et erhvervscenter og 
overnatningsmuligheder ved Hellehallen og det hjalp. 

Efterårets møde med kommunen handlede om bosætningskampagnen, kommunalplanen,det gode liv LAG - 

midler og vadehavsprojektet. 
På hvert møde har vi en kort gennemgang af hvad man arbejder med i de forskellige byer. 

Her kan nævnes kort: 
Årre har haft fået bygget seniorboliger. Derudover er der arbejdet med at blive godkendt som blomstrende 

landsby trin 2, og man har søgt og fået penge til at lave forbedringer på kroen. 

I Agerbæk er der meget fokus en ny hjemmeside og de kommende vuggestuepladser. Jernbanen spøger 
stadig, og man har ønsket at få den nedlagt. Derudover forsøger man at fastholde kommunen på at etablere 

cykelstien mellem Fåborg og Agerbæk. 
Fåborg har desværre måttet lukke sin købmandsbutik. Derudover har det for byen mest handlet om kampen 

for at få en hæderlig bustrafik til byen. Det er krævende opgave, som vel pt. 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.  
I Starup Tofterup er der fuld damp på vore arbejdsgrupper. Projekt grønne enge har fået indhegnet sine 

arealer, oprettet et græsningslaug og kvæget kommer på engene her til foråret 
Stigruppen har fået skrevet teksterne til 6 stier rundt om byen. Arbejdet forventes at være afsluttet i løbet af 

sensommeren. 

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 besluttet at en gruppe skal 
arrangere en temadag eller lignende, som passer godt ind her. Fra UR Helle Øst er Lars Bo indtrådt i denne 

gruppe. 
Desuden deltager flere af byerne og skolerne i Danmarks Natur’s kampagne om at holde vore områder rene. 

På den digitale front er fibrene nået til Agerbæk og jeg mener også de er kommet til Fåborg. Der mangler 

dog vist et område i Jyllerup. Det må vi prøve at se på. 
Desuden har VIVA Varde doneret 10.000 Kr. til alle udviklingsråd i kommunen. Pengene har vi for 

broderpartens vedkommende videregivet til Varde Maraton. 



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, men 

det kniber med vores synlighed. 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. Så 

synligheden skal der arbejdes med.  
Vi har fået 30.000 Kr. af kommunen til borgerinddragende arbejde.  

Vi forventer at bruge midlerne til en energimesse i Hellehallen til efteråret, hvor vi vil forsøge at gøre Helle 

området til et energicenter for vedvarende energi – gerne med et erhvervscenter, som får en del af sin energi 
fra solceller. Det falder fint i tråd med VIVA Vardes ”reneste kommune”. 

Derudover har vi besluttet at arbejde med en prioriteret liste over de cykelstier, vi mener, der skal arbejdes 
på i vores del af kommunen. 

 

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. 

 

Spørgsmål: 
 

 Der stilles spørgsmålstegn ved Varde Kommunes målsætning om at være den mest digitale kommune i DK.  

Det opleves at det halter gevaldigt med det digitale arbejde/samarbejde forvaltningerne i mellem – 
eksempelvis at Teknik og Miljø forvaltningen partout skal flyttes ind til Bytoften i Varde – fremfor at udvide 

det digitale samarbejde.  

 
 Der opfordres til, at man også presser på kommunen for at bruge de digitale værktøjer til at servicere 

borgerne i alle oplandsbyer – eks. vis ved hjælp af ”digitale skranke”, nu Borgerservice er samlet i Varde By.  

 
 Det opleves, at arbejdsgruppen for Renhed er meget mere end affaldsindsamling osv. Der arbejdes med 

mange gode ideer.  

 
 Der opfordres til, at der kommer flere med i Viva Varde grupperne fra Helle Øst området for at være med til 

at gøre indflydelsen gældende.  

 

 
Beretningen er godkendt.  

 
 

 
 Fremlæggelse af årsregnskab 

 

Godkendt. 
 

 

 

 
 

 
- 

 

 

 
 Fremlæggelse af budget for næste år 

 



Der kommer årligt 6.000 kr. til hvert Udviklingsråd. I 2013 er der derudover kommet et tilskud på kr. 30.000, 

som skal bruges til borgerinddragende aktiviteter/arrangementer. Det er besluttet, at bruge dette tilskud på 
afholdelsen af en Energi-messe.  

I 2012 blev der udloddet en sum penge fra Viva Varde. Det var penge, der var genereret ved SE 

samarbejdet. Der er nu stoppet for arbejdet med at skaffe nye kunder til SE fiber, og der skal derfor ikke 
forventes fremtidige tilskud fra Viva Varde.  

 

 

 Indkomne forslag 

 
Der er ikke indkommet forslag. 

 
 

 

 
 - 

 

 
 Valg af revisor og revisor-suppleant 

 

Ingrid Sand er genvalgt som revisor, og Jens Chr. Sørensen er suppleant.  
 

 
 

 
- 
 

 
 Evt. 

 

Årre har 2 nye repræsentanter til UR Helle Øst: 

Jørn Pedersen 
Leif Ventzelsen 

som afløser Niels Jørgen Nielsen og Tina Astrup Søndergaard. 
 

Fåborg har 1 ny repræsentant til UR Helle Øst: 
Conni Skydt 

som afløser Connie Ibsen. 

 
De øvrige medlemmer fortsætter. Agerbæk har fortsat en vakant plads i rådet. 

 
 

 

 


