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 Valg af dirigent og referent 

 
Dirigent: Poul Verner Christensen 
Referent: Anders Schmidt 
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 Aflæggelse af årsberetning 

 
 
Beretning - årsmødet den 28. april 2014! 
 
Afholdt i forbindelse med virksomheds besøg hos Hjortkær Maskinfabrik. 
Tak til Ingrid og Alf for en formidabel rundvisning og fortælling samt velvillig udlån af kantine. 
 
Beretning! 
Vores udviklingsområde - Helle Øst, dækker som det måske er bekendt byerne: Agerbæk, Fåborg, Årre, Hjortkjær og 
Starup Tofterup.  
Vi burde være 12 personer, som er udpeget på følgende måde: Agerbæk 4 pers., Fåborg 2 pers., Årre 2 pers. 
Hjortkjær 1 pers, Vrenderup 1 pers. og Starup 2 pers.. Vi er selvsupplerende, dvs., at hver by selv sørger for 
udskiftning. 
Vi har siden sidste årsmøde afholdt 6 møder i UR Helle Øst og et enkelt møde med kommunen i maj. Det sædvanlige 
møde med kommunen i  november blev aflyst på grund af kommunalrådsvalget. Jeg har som formand deltaget i de 
fælleskommunale møder for alle formændene (fur), hvor der afholdes 6-7 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 kun 
været 2-3 møder i det regi også på grund af valget.  
Hvordan er året så gået i UR Helle Øst? 



Første begivenhed efter sidste årsmøde var mødet med kommunen. Det foregik i Lerpøt-hallen i Varde og var 
arrangeret som en messe, hvor udviklingsrådene, turist og erhvervsråd, bosætningskampagnen med flere havde 
stande. Her præsenterede udviklingsrådene hvad de arbejdede med, og hvad de skulle arbejde med fremadrettet. 
Jeg vurderer ikke mødet som særlig udbytterigt, primært fordi en messe af denne karakter ikke kan afholdes på 3-4 
timer. Vores primære budskab var ønsket om at afholde et energiseminar i Hellehallen til efteråret.  
Næste begivenhed var cykelmaraton Kr. himmelfartsdag, som stigruppen arrangerede igen. Ca. 40 personer mødte 
op og cyklede turen i fint vejr. Jeg tror dog vi var en smule handicappede af Esbjerg var i pokalfinalen samme dag. 
Jeg håber turen gentages i år. 
Cykelturen var en optakt til året store event! Nemlig Maratonløbet på ruten. Coop var igen i år hoved sponser ved 
løbet. Selve løbet blev afviklet i fint vejr den 6. oktober. Der var næsten 200 til start på halv- og helmaratonruterne 
samt den nye 10 kilometer. I lighed med første år var der desuden familiemaraton (4.2 km.), hvor der også var 
mange startende. 
Løbet var igen en stor succes. Stemningen var god overalt på ruten ved depoter og i de forskellige byer. 
Jeg regner med at der skal være løb igen i år. Jeg vil gerne takke gruppen, og alle øvrige bidragsydere for den store 
indsats. 
Et fast punkt på vores møder er status på hvad der foregår i de enkelte byer 
Her kan nævnes kort: 
Årre arbejder med et ”oase-projekt” midt i byen (her fik man tildelt 33.000 fra kommunens forskønnelses pulje). Derudover er der 

arbejdet med at blive godkendt som blomstrende landsby trin 2, som jeg fornemmer, er lige på trapperne. Man har søgt og fået 

penge til at lave forbedringer på kroen. 

I Agerbæk er der meget fokus en ny hjemmeside og et madpakkehus. 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 ligeledes fået tildelt 33.000 fra kommunens forskønnelses pulje til at forskønne den trekantede plads 
foran idrætsanlægget. Der arbejdes i samarbejde med Agerbæk og kommunen med 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 har nu været på engene i et år. Der blev i efteråret holdt en slags åbent hus, 
hvor man kunne få suppe og købe kød fra dyr, der havde græsset på engene. 
Stigruppen har holdt indvielse af de 6 stier rundt om byen. Der var ledsaget runvisning på de tre af stierne. Der 
deltog ca. 50 personer. 
Et andet fast punkt på dagsordenen er efterretninger fra FUR møderne. 
På disse møder drøftes især UR-grupperne samarbejde med kommunen. 
Grupperne er pt. hjemhørende under kulturudvalget, men det nye kommunaludvalgt har forslået at UR fremover 
kommer under økonomiudvalget. Derved kommer man lidt tættere på beslutninger og pengene. 
En ting som fylder meget på møderne er UR’s synlighed. Rådene succes, arbejdsområde og synlighed varierer meget 
fra råd til råd. 
Det store emne sommeren over var vores planlægning af energiseminaret til efteråret. Desværre led det en krank 

skæbne idet oplægholderne efterhånden som tiden nærmede sig faldt fra en efter en, hvorfor vi til slut måtte indse, 
at det ikke kunne afholdes. I stedet har vi så kastet os over at forbedre vores synlighed. Claus har lavet stort arbejde 
med at kortlægge status, så vi ved hvor vi står. Næste skridt er så at beslutte, hvordan vi kan forbedre det. Vi har en 
del midler, som vi kan bruge på sagen (kommunen har tildelt UR 30.000 Kr. både sidste år og i år), så det skal vi 
arbejde med fremadrettet. 
 
Vores fremtid:  
Vi skal arbejde 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. Så vidt så godt. 
Men vores egentlige berettigelse som talerør fra vores del af kommunen og til kommunalrådet skal der arbejdes med. 
Vi skal drøfte vores engagement fremadrettet. De tre større byer i vort område har velfungerende borgerforeninger 
og lokalråd, der ofte er i direkte dialog med kommunen. Derfor er det svært for områderne at mønstre kræfter til at 
deltage i UR arbejdet, som man for øvrigt ikke rigtig ved hvad dækker. Det ses tydeligt, når f.eks. Agerbæk har 
særdeles svært ved at stille med fuldt hold til deres 4 hårdt tilkæmpede pladser. 
Jeg vil dog gerne fastholde princippet om, at hver by skal stille med sine medlemmer, idet jeg ikke tror, at valg vil 
løse problemet, snarere tværtimod. 



Vi går en vanskelig tid i møde desangående, og vi kommer til at fokusere på hvor meget vi i UR- regi kan opbyde af 
engagement og sprudlende initiativer her i vort område. Hvis vi skal være i front i vores interaktion med kommunen, 
vil det kræve en større indsats fra UR end hidtil krævet og der ser jeg et behov for at få vores bagland i ed. 
Spørgsmålet er, om det er UR, der her skal være proaktiv - (det kræver en stor indsats fra medlemmerne) eller det 
skal være mere reaktiv (dvs. baglandet kommer til os når der er behov). Det sidste vil kræve en eller anden form for 
møde med baglandet; dvs., lokalråd/borgerforeninger, skolebestyrelser, øvrige foreninger (idræt, pensionister, 
forskellige vennekredse og lignende), hvor retningslinjerne for vort virke fastlægges. Fremtiden er en smule dyster; 
men jeg håber, vi kan imødegå den ved fælles hjælp og dialog. 
Jeg vil dog gerne på falderebet opfordre byerne til at prioritere arbejdet i UR, fordi jeg mener det er vigtigt og har sin 
berettigelse.     
 
Til slut vil jeg gerne takke alle for et godt samarbejde, en dejlig atmosfære under vore møder,  
 
Med venlig hilsen, 
Jens Peter Christensen 

 
 
Formand UR Helle Øst. 
 
Spørgsmål/kommentar 
 

 Lars Bo supplerer med vigtigheden af et UR Helle Øst. At vi i de mindre byer står sammen og ikke 
”bekæmper” hinanden. Et godt eksempel på samarbejde er den nye trafikgruppe.  
 

 Poul Verner ønsker et fælles ”stormøde” med de lokale foreninger i alle vores byer, for at synliggøre UR, så vi 
samlet står som et stærk talerør overfor politikkerne. 
 

 Jens Peter kommenterer at det er vigtigt at vi vælger at fokusrer på de rigtige områder, så vi kan gøre en 
forskel. 
 
 
Beretningen er godkendt.  
 
 

 
 Fremlæggelse af årsregnskab 

 
Godkendt. (se vedhæftet) 
 
 
 

 
 
 

- 
 

 
 

 Fremlæggelse af budget for næste år 
 

Der kommer årligt 6.000 kr. til hvert Udviklingsråd. I 2014 er der derudover kommet et tilskud på kr. 30.000, 
som skal bruges til borgerindragende aktiviteter/arrangementer.  
 

 
 
 
 

 Indkomne forslag 

 
 
 

- 
 



 
Der er ikke indkommet forslag. 
 
 

 
 Valg af revisor og revisor-suppleant 

 
Ingrid Sand er genvalgt som revisor 
Jens Christian Sørensen som suppleant  
 

 
 
 - 

 

 
 Evt. 

 
 
Udtræder af UR Helle Øst: Lene Conradsen, Jens Chr, Sørensen. (ingen erstatning fundet) 
Birthe Skovbjerg erstattes af Bent Andreasen 
 
 

 
 


