Helle Øst
Udviklingsråd
Referat fra Udviklingsrådsmøde
Dato: 26. August 2013 kl. 19.00
Sted: Fåborghus

Mødedeltagere (udsendt til):
Jens Chr. Sørensen, Birthe Skovbjerg, Jens Peter Christensen, Lars Bo, Ingrid Sand, Leif Ventzelsen, Jørn
Pedersen, Conni Skydt, Claus Jeppesen
Fraværende: Lene Conradsen, Anders Schmidt,


Sidste møde
Ingen bemærkninger



Formanden orienterer
VIVA Varde: Der har ingen mødeaktivitet været siden sidste møde. Næste møde er den 23. sep. 2013
Der er givet støtte til Åens dag i Varde til skilte (8000,-Kr.) og til Tistrup Filmklub (15000,- Kr) til lærred
og projektor til fremvisning af unges kortfilm fra en kommende kortfilmskonkurrence der henvender sig
til alle uge i kommunen.
Ansøgning fra den reneste om tilskud til konsulentbidrag til ”Energiforbedringer i Landbruget”
FUR: Fællesmøde havde indlæg fra den nye Teknik og Miljøchef Mette Christensen og teamleder fra
Ejendomsteam og vejteam om Klimatilpasning, Stategisk energiplanlægning (falder godt i tråd med
vores høring),Kollektiv trafik, Trafik sikkerhed og cyklister, udstykninger, politik for infrastruktur.
Team leder Tove Wolf og udviklingskonsulent Jens Josephsen fortalte om puljen på 5 mill. Kr. til
nedrivning og istandsættelser af bygninger i de mindre byer, som forventes vedtaget i det nye byråd og
vil gælde 1½ år frem fra 1/1 2014.
Karlsgårdedag afholdes den 8. september. Urhar en stand og bemandingen er egentlig på plads, men
flere må gerne melde sig (til undertegnede),hvis man har tid, lyst og lejlighed.
”Kør grønt” billettildelingen sker ført i midten af september. Lars Bo tjekker med sin kontakt.
Der bliver ikke afholdt noget efterårsarrangement med Arne Bisgaard. Det afholdes evt. efter nytår.
Kommunen ønsker fremover ikke at betale til UpFrontnet.dk for fundraising bistand. I stedet kan man
henvende sig til kommunens udviklingsafd. ved Jørgen Nielbæk og få assistance med ansøgninger og
viden om hvilke fonde man kan søge. Flere har ad den vej fået god hjælp og mange midler til projekter.
Kommunen har en pulje på 140.000 hvor der kan søger midler til kulturelle arrangementer. Der mangler
ansøgninger.
Forslag fra Outrup om at indkalde til fællesmøde med alle foreneinger. Det burde vi måske overveje til
foråret.

Hvad arbejdes der med i byerne – orientering og erfaringsudveksling
Agerbæk: Der arbejdes med madpakkehus og sømiljø i skoven ved tennisbanerne til børnehavebørnene.
Der er kommet midler fra LAG. Desuden arbejdes der med trafiksikkerheden for skolebørn, med en ny
mere aktiv webside, placering af miljøstation samt nye byporte.
Fåborg: Der arbejdes med en infotavle samt ansøgning om byfornyelse.
Årre: Der har været afholdt byfest, restaureringen af kroen køkken er tilendebragt, miljøstationen er
placeret, og desuden er der udarbejdet et projekt for byforskønnelse (Oasen), som der søges
byforskønnelsesmidler til.
Hjortkær: Der har været afholdt Skt. Hans Fest med rigtig god opbakning. Derudover arbejdes der med
en legeplads dog kun med de mest simple ting idet nye redskaber er meget dyre og der skal iagttages
mange regulativer og foranstaltninger ved etableringen som gør at tingene bliver meget komplicerede.
Starup: Der arbejdes med færdiggørelsen af grøn eng projekt med publikumsfaciliteter, shelters og
lignende. Ligeledes forventes Stiprojektet at blive færdig her i sensommeren. Udflytningen af brugsen
går forhåbentlig i gang til foråret.
Fælles focusområder
Vi bør måske overveje at indkalde bestyrelserne for foreninger o.l. i vores område til et fællesmøde til
foråret. Evt. med en oplægsholder og deltagelse fra Hanne Jespersen.
Energiseminar efteråret 2013.
Datoen er ændret til den 29. september i stedet, for at få lidt synergi fra forbrugermessen som afholdes
i den weekend. Der arbejdes med at få listen med oplægsholdere til at gå op.
Vedhæftet findes Lars’ status på forløbet.
Høringssvar vedrørende vadehavet. Se udsendte mail
Der var ingen kommentarer til det udsendte og de indsendes intet høringssvar.
l


Landsby forskønnelse indstilling af indkomne forslag – Se vedhæftede kriterier for projektoplæg
Der er indkommetto forslag til byforskønnelse. Et fra Årre og et fra Fåborg. Begge forslag sendes videre
til kommunen med rådets anbefaling. Hanne Jespersen kontaktes for at få information om hvad der skal
sendes og til hvem.



Økonomi
Conni Skydt er oprettet som kasserer i banken. Indestående pr. dags dato: 39.807.



Evt.
Vi fortsætter med at få en bid mad fra cafeen og afholde vore møde i Fåborghus som ligger dejlig
centralt
Næste møde er 14. november 2013.
Mvh. Jens Peter

