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Dagsorden med kommentarer fra mødet 

1) INDFLYDELSE: 
Mere indflydelse til Udviklingsrådene for at styrke lokal engagement, borgerinddragelse og 

nærdemokrati: 

• Overflytning til økonomiudvalget - hvorfor og hvad betyder det? 
Keld: Det er op til Udviklingsrådene at presse på for den overflytning. 

Holger: Vi burde få en rigtig sags gennemgang uanset, hvilket fagudvalg Udviklingsrådene tilhører.  

Alle: Vi opnår en smidigere sagsforløb. Man vil undgå at det ser begrænsende ud, og man vil gerne opnå en 
hurtigere sagsbehandling, samt bedre kontakt til de øvrige direktører. Desuden undgår man en 
behandlingsgennemgang. Eksempelvis vil man gerne arbejde med ældreplejen og vejene og det hører ikke under 
kulturudvalget. 

• Bedre værktøjer til kommunikation og nyhedsformidling - stilles til rådighed af kommunen. 
Byrådsmedlemmerne vil gerne støtte at den kommunale forvaltning hjælper til med at løse denne opgave. 

Hjælpen og den teknik Udviklingsrådet har fået fra forvaltningen har ikke været tilstrækkeligt. Udviklingsrådet 
oplever faktisk, at de er bedre i Ansager og Tistrup.  
Claus arbejder på en plan, hvor design bliver leveret fra Ansager.info mens nyheder kommer fra Tistrup News.  
Vi har 9 udviklingsråd og 24 lokalråd. Udviklingsrådet ønsker hvis kommunen hoster hjemmesideadresser og 
stiller webhotel til rådighed - hvis kommunen magter det. Design, rammer og hjemmesiden skal fungerer, men det 
er lokalrådene eller folk ude i området, der har til opgave at lægge tingene ind.  
Ansager og Tistrups system fungerer og det er lige til at overtage - såfremt politikerne bakker op om det. 

 



• Mere sammenspil mellem byrådsmedlemmer og udviklingsråd, - som spørges til råds. 
Byrådet har prioriteret udviklingsrådets arbejde som vigtig, som også ses ved det store fremmøde der har være 
ved møderne mellem byrådet og udviklingsrådene. 

Byrådsmedlemmerne efterlyser at vi i Udviklingsrådene er mere aktive med at bidrage med hørringssvar. 

Et møde om årene evt. som formøde til det årlige FUR-møde ellers ad hoc hvis der er et vigtigt emne. HelleØst må 
også indgive høringssvar og ellers kontakte os direkte via email.  

•         Bedre organisering af lokale aktører som lokalråd, borgerforeninger, osv., - som 
byrådsmedlemmer er ambassadører for. 
Evt fællesmøde med borgerforeninger, lokalråd osv. Det er vigtigt at udviklingsrådene har den lokale opbakning. 
Udviklingsrådene kan være med til at bringe de forskellige borgerforening sammen og evt. hjælpe med opgaver 
som er fælles for alle borgerforening. Det er vigtigt at man opfatter sig som en samlet område (HelleØst) og ikke 
som en lokal by (Agerbæk, Starup, Årres osv.) 

2) INVESTERINGSAFTALE: 
Et budget til Udviklingsrådet på en million kr. årlig vil give et afkast tilbagebetalt i form af 

projekter, som kick starter udviklingen af lokalområdet: 

• Søgning af ekstra midler via fonde og puljer 
• Værdien af frivillig arbejdskraft 

• Kommunale besparelser på lokale projekter som udviklingsrådet varetager 
• Bedre udnyttelse af pengene ved lokal selvbestemmelse over midlerne 

• Projekter fremmer bosætning og giver flere skattekroner 

• Pengene forvaltes bedst lokalt, og giver lokal ejerskab. 
 
Der er lagt op til at Udviklingsrådene i Varde kommune skal have lidt flere penge at gøre med i fremtiden ud over 
de 36000 kr. pr. år. Men det er ikke byrådets mening at Udviklingsrådene skal have et fast større budget i 
nærheden af en million kr. pr. år. Der imod foreslår byrådsmedlemmerne, at vi skal komme med færdige projekter 
og søger penge til dem. Keld mener, er et projekt god nok, så er der ingen problem med at få penge i størrelsen 1 
– 2 millioner. 
 
Idekatalog=ønskeseddel/byudviklingsplaner. 
Konkrete projekter: Fælles kommunikationsplatform, stimulerer borgerforening mm. til at afgive høringssvar, 
flygtningecentre i de små byer som et saltvandsindsprøjtning, fælles integrationsprojekt for polakker, hollænder, 
syrer, osv.  
 

3) FOKUS OMRÅDER: 

Meningsudveksling om Udviklingsrådets fokus områder: 

Byrådsmedlemmer spørger om vi vil være med til at udpege områder, hvor kommenen kan spare penge. Der 
henvises til at der kan spares mange penge ved at nedlægge offentlige bygninger. 

• Luk landsbyerne og flyt ind til Esbjerg/Varde - er det det man ønsker og hvorfor? 
Man vil indkalde borgerforeninger og lokalråd i alle byer.  
Vrenderup, Roust, Hjortkær, skal vi sætte penge af til nedrivning.  
Vi skal være bedre til at gøre forvaltningen obs. på at der er også arbejdspladser osv. mod øst og i 
trekantsområdet.  

Agerbæk starter byudvikling i feb. 2015. Områdebyerne i Varde kommune får først penge til byudvikling, derefter 
får alle mindre byer efter tur. 

Vi skal være bedre til at integrer østeuropæiske landarbejdere i vores lokal samfund. Vi skal sørge for at de 
kommer med i vores idræts og kulturliv for at de får lyst til at blive og yde noget for samfundet.  

Outrup er den by i Varde Kommune der har flest tosprogede elever. 



• Vision 2030: Branding og synlighed i det ”østlige Varde” kontra ”vestlige Varde”: Nyt navn 
”Øster Varde” 
 

• Lokal iværksætteri, erhverv og turisme. Varde Erhvervs- og turistforenings rolle. 

 
• Helle Hallens fremtid 
Der bliver lavet en ny lokalplan for HelleHallen som gør det muligt at lave kontor og overnatningsfaciliteter ved 
siden af hotellet. Det er et privat konsortium, der vil bygge 25 værelser og nogle kontorer som skal lejes ud til 
offshore virksomheder i Esbjerg. Der er bestilt en ”hal-analyse” af kommunen om hvad der skal ske med hallerne i 
Varde kommune. Byrådspolitikerne foreslår at det ender med 5 ”super-haller” i Varde kommune. Evt. flytning af 
biblioteket i Agerbæk til Helle Hallen.  

Vi skal arbejde på at få en ny hal i Helle Hallen. Det er før blevet foreslået at Helle Hallen skal opgraderes så der 
kan afholds 

• Skolelukninger. Plan før det er for sent. 
Der bliver ingen skole lukninger i indeværende valgperiode, men man kan ikke herefter forvente at alle skoler vil 
bestå. Med nedgang i elev antal er der nogle skoler der må lukke. Også overbygningen på flere skoler kan være i 
fare, her bliver Næsbjerg, Ansager og Tistrup nævnt i første omgang, men i det lange løb kan Agerbæk skoles 
overbygning heller ikke vide sig sikker, såfremt man vedtager at samle alle overbygningselever i Varde. 
 
• Cykelstier 
Keld: Er principiel uening i at lodsejere skal afgive jord gratis til cykelstier og til kommunen i det heletaget.  
 
• Bedre busruter til skolebørn (Campus) og til Fåborg 

 

• Jernbanen nedlæggelse, genetablering eller anden anvendelse. 
Jernbanen er nedlagt, man arbejder på at få fjernet skinner, men fundamentet for lov at blive liggende mellem 
byerne.  
Claus foreslår man laver jernbanen til en historisk linie. at der sker noget for hver passende meter - Danmarks 
historie, Verdens historie, planetsti = et oplevelseslup - 
Måske en ridesti.  
Det oplyses at jernbane traceen er forurenet og det vil være dyrt at rense op, derfor vil der blive lagt et ”låg på” ved 
at asfaltere efter at skinnerne er fjernet. Før kunne salget af jernbaneskinnerne financier denne udgift, men pga. 
den lave pris på jern, vil der være en omkostning ved det.  
 

 

 

 

 
Næste møde:  

Det blev besluttet, at aflyse den næste ordinære UR-møde den 24. nov. 2014, da alle aktuelle emner blev 
vendt på dette møde. Derfor er næste ordinære møde den ???? 

 

 

 

 


