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 Konstituering af Udviklingsråd Helle Øst 

Udviklingsrådet har konstitueret sig på flg. måde: 

Formand – Jens Peter Christensen 
Næstformand – Lars Bo 

Sekretær- Deles mellem Lene Conradsen og Anders Schmidt 

Regnskab og økonomi Conni Skydt 
Claus Jeppesen fra Vrenderup er indtrådt i stedet for Gitte Larsen. 
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 Godkendelse af referatet fra sidste møde 

Dette er første møde i det nysammensatte råd 

 

 

 

 Formanden orienterer 
Mødet med kommunalpolitikerne:  
Et ganske velbesøgt møde og mange af udviklingsrådene havde gjort meget ud af deres stand. Vores stand 
havde oplistet en række ting som udviklingsrådet har arbejdet med. Interessen ved vores stand rettede sig 
især mod vores energimesse/seminar til efteråret i Hellehallen. 
VIVA Varde: Der har ikke været møder i styregruppen siden sidste UR møde. Der skal være møde den 20. 
juni 2013. (er i senere blevet aflyst). Fokus er stadig på at skaffe tilflyttere til Kommunen. 
FUR: Lars Bo deltog i formandens fravær. Mødereferat er udsendt. Mødet handlede om det kommende møde 
med kommunalpolitikerne, indlæg fra ”De grønne ildsjæle” om tilbud og evt. tilskud til ”kør grønt” førebevis, 

Efterårs møde med byrådsmedlem Arne Bisgaard, Skive Kommune som oplægsholder den 26. 

september 2013.  

Karlsgårdedag den 8. september 2013. Post Danmark kommer gennem vort område (Agerbæk og 
Fåborg). En rutebeskrivelse blev udlevet til mødedeltagerne.  

Den gode historie er udkommet som et hæfte. Hvert råd har fået 100. stk. til fordeling i området. 
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 Hvad arbejdes der med i byerne – orientering og erfaringsudveksling 

Agerbæk: Der arbejdes med at etablere en cykelsti over banen direkte fra byområdet til skolen, fordi 
trafikken ad Debelvej er blevet meget tæt i morgentimerne især efter den nye børnehave er taget i 

brug. 
Banen er lukket og der er taget kontakt til Bane- Danmark desangående. 



Fåborg/Vrenderup: Man vil gerne have forbedret de fartdæmpende foranstaltninger på indfaldsvejene. 
I Fåborg vil man kontakte kommunen angående huller i vejbelægningen i byen, samt 

parkeringsforholdene ved idrætsanlægget, Der er meget ukrudt og pladsen trænger til en ”kærlig 
hånd”. Desuden arbejder man på at få etableret en info stander i byen og i samarbejde med Agerbæk 

holdes gryden i kog med hensyn til cykelstien mellem de to byer. Den er på budgettet til næste år. 

Årre: Renoveringen af kroen er påbegyndt med midler fra RealDanica og forventelige LAG midler. 
Der etableres cykelsti med vejunderføring under diagonalvejen fra  Bryndumsager til Årre. 

De fire sidste grunde på Hegngårdsvej byggemodnes. Man ønsker at ændre udkørslen fra 
Kirsebærvænget til Skolegade fordi parkeringspladsen ikke længere bruges. 

Starup – Tofterup: Grøn eng projektet er inde i sin afsluttende fase. Der er etableret et græsningslav 

som sørger for kreaturer på arealerne. 
Stigruppen er ligeledes næsten færdig. Stierne er beskrevet og forventes at gå i trykken snarest. 

Shelters, standere og stimarkeringer sættes op i løbet af sommeren. 
En gruppe er startet med fokus på at bevare skolen i byen. Der arbejdes med at øge tilflytning og man 

har kontakt til Danish Crown for en eventuel besøgsdag for potentielle tilflytter til det nye slagteri i 
Holdsted. Det kunne være interessant for andre dele af vores udviklingsområde. Tovholder i gruppen er 

Sarah Nielsen. Undertegnede kontakter hende med hensyn til at inddrage andre områder i en eventuel 

besøgsdag.  
Hjortkær: 

Sct. Hans fest d. 23. juni til en festlig aften m. mad, aktiviteter, sang m.m. det er et 
årligt tilbagevendende begivenhed, der samler ca. 55-60 personer. 
Vi skal også i nær fremtid have  forbedret sandkasse, bålplads m.m. der er på pladsen. Et ønske fra 
borgerne. 

 

 

 Fælles focusområder 

Energiseminar efteråret 2013 

Der arbejdes med at etablere et seminar eller en messe om energi i Helle Hallen den 27. oktober for de 
borgerinddragende midler vi har fået fra kommunen. 

Charles Nielsen fra Trefor har indvilget i at deltage, Anders Nielsen fra Agerbæk Elservice  vil deltage 
Energiministeriet er kontaktet for at få deltagelse fra energiministeren. Niels Duedahl fra SE 

kontaktes for deltagelse 

Begivenheden tænkes afholdt som en messe med stande fra forskellige udbydere af vedvarende 
energi elementer og en panel diskussion om grøn energi i kommunen og national og international 

regi. Konceptet er ikke helt på plads men udarbejdes i detaljer i løbet af sommeren. (Lars og Jens 
Peter) 

Maratonruten 

Der afholdes maratonløb den 6. oktober. Afviklingen styres af Varde Maraton gruppen Lars Bo 
deltager fra UR. 

Stigruppen forsøger at afholde cykelturen igen til næste år Kr. Himmelfartsdag. Der skal lidt mere 
fokus på annonceringen af begivenheden og måske en eller anden form for trækplaster. 

 
 

 

 Økonomi.  

Conni Skydt overtager økonomistyringen efter Connie Ibsen. De fornødne fuldmagter overdrages til 

hende hurtigst mulig. 
 

 

 



 
 Evt.  

Drøftelse af hvordan vi holder kommunen op på sin målsætning om at være den mest digitale .  
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Næste møde mandag den 26. august samme sted. 
Mvh. Jens Peter Christensen. 


