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 Ingen bemærkninger 

 

 

- 
 

 Formanden orienterer 

I har fået et nyt medlem i gruppen: Bent Andreasen indtræder i gruppen i stedet for Birthe Skovbjerg. 
Velkommen til Bent og tak til Birthe for lang og tro tjeneste. 

 VIVA Varde. Der har ikke været indkaldt til møde i VIVA Vardes styregruppe med det nye kommunalråd. 

 Den digitale gruppe er nedlagt, men den sundeste og den reneste gruppe eksisterer fortsat. 
 FUR Der har været møde med FUR gruppen den 12. marts. Politikere fra kulturudvalget under formand 

Lisbeth Rosendahl deltog i mødets første del. Udvalget ville gerne drøfte det gensidige samarbejde, 

synlighed, forventninger, roller og opgaver. Synlighed var det gennemgående tema. 

Forårets møde med politikerne og udviklingsrådene finder sted den 21. maj i Skovlund Ansager Hallen 
og vil foregå som en ”running Dinner”. Hver UR får sit eget bord. Emner som ønskes debatteret 

rundsendes blandt rådsmedlemmerne. Jeg samler dem sammen. 
FUR er inviteret til møde med økonomiudvalget den 30 april for at drøfte. FUR ønsker at komme tættere 

på beslutningstagerne og ønsker en drøftelse af en strategi for hvordan Varde Kommune kan udvikle 
sig. 

FUR opfordrer Varde Kommune til at få udarbejdet en landdistriktspolitik. 

 Finanspolitisk stormøde: Den 31. marts afholdes et stormøde i Helle Hallen med deltagelse af 

folketingsmedlemmer, borgmestre, finansrådsmedlemmer, banker og kreditforeninger. UR Helle Øst står 
som arrangør sammen med Erhvervsklubben, borgerforeningen og lokalrådet fra Starup-Tofterup samt 

Jyske Vestkysten. Redaktør fra Jyske Vestkysten vil være ordstyrer. 
Mødet sætter fokus på vores problemer med at få finansieret erhvervslivet og boligmarkedet i vort 

område.  

 
 

Hvad arbejdes der med i byerne – orientering og erfaringsudveksling 

Årre: Anmodning om blomst nr. 2 er afsendt til Landdistrikternes hus. 

Fåborg: Kommunen har indkaldt Agerbæk og Fåborg til møde om den kommende cykelsti imellem 
byerne. 

Agerbæk: Der afholdes Årsmøde i lokalrådet. Der arbejdes stadig med madpakkehuset. 
Starup-Tofterup: 7. Maj afholdes årsmøde i lokalrådet. 

 

 



Fælles focusområder 
Trafikgruppen: Lars Bo fortalte om de første møder, som havde været lidt ustrukturerede, og mest 

handlet om cykelstier. Der er nu udsendt en liste med ønsker om stier, som man så fremadrettet vil 

gennemarbejde og derpå gå videre med andre trafikale emner. Der er således begrundet håb om, at 
man får mere struktur i møderne. 

 

Vores Event for vore beboer i Helle Øst 

”Budskabet mellem Borgeren og UR, -SÅDAN!” 
 Claus gennemgik sit oplæg til kommunikation websider nyhedsmail etc. 

 Et rigtig flot stykke arbejde som vi alle havde glæde af at få præsenteret. 
 Budskabet i fremlæggelsen var kommunikation og formidling af nyheder, møder etc. mellem kommune 

 og borgere samt mellem UR Helle Øst og vore indbyggere. 

 Claus har arrangeret et møde med udviklingschef Jørgen Nielbæk i hos Varde Kommune, hvor han vil 
 forelægge kommunen sine ideer. Vi håber på en positiv modtagelse på kommunen 

 Vi arbejder videre med ideen og eventuel inddragelse af konsulenter for at hjælpe vore byer med at få 
 en rigtig god kommunikation og nyhedsspredning i de respektive områder. 

 Claus’ fremlæggelse er vedhæftet som PDF. 

 

Årsmøde 
vores årsmøde afholdes hos Hjortkær Maskinfabrik ved Ingrid Sand. 

Der vil blive serveret et let traktement. Claus laver et annonce udkast, og undertegnede aftaler det 

mere praktiske med Ingrid.  
 

 

 Økonomi 

Conni har indberettet vores regnskab til kommunen og fået det godkendt. Næste års penge til 

borgerinddragende virksomheder og mødeafholdelse (36.000 Kr.) er således bevilget.  
Hvor stor en andel vi skal bidrage med til stormødet i Helle Hallen er endnu ikke helt klarlagt. Formentlig 

5000- 6000 Kr. 
 

 Evt. 

Claus overtager Birthe’s job som bestyrer af vores hjemmeside. 
Mvh. Jens Peter Christensen 

        Formand 

 

 


