
Helle Øst  

Udviklingsråd 

 

Dagsorden (Formandsmøde) 

Udviklingsrådsmøde.  
Dato: 24. februar 2015 kl. 19.00  
Sted: Fåborghus  
Referent: Claus Vestland Jeppesen 

 
Mødedeltagere (udsendt til):  

Anders Schmidt, Peter Fornitz, Jens Peter Christensen, Lars Bo, Ingrid Sand, Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen, 
Bent Andreasen, Villy Pilgaard, Claus Jeppesen 

Fraværende:  
 

Andre deltagere: 
 

 

 

Sidste møde 
Intet at bemærke til sidste dagordenen 
  

 

Diverse 
Iværksætteri 
DR1-program søger iværksættere med gode forretningsidéer 
 
Bosætning 

Varde Kommunes kommunikationsafdeling er i dialog med et produktionsselskab, der skal lave et 
lørdagsprogram til DR2 Temalørdag. 
Det kan Varde Kommune måske blive en del af, hvis vi kan finde noget af interesse for programmet vinkel. 
 
Cykel konkurrence: 
Kære borgerforeninger i Varde Kommune 

Vil I vinde 30.000 kr. til et arrangement i jeres by? 
Så deltag i konkurrencen om årets cykelkommunes flotteste blikfangscykel 
 
Landdistrikternes Fællesråd og Landsbyhøjskolen  
Inviteret til Landsbytopmøde mandag den 9. marts kl. 17.00 – 21.00 på Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. 
Det er gratis at deltage, og interesserede skal tilmelde sig direkte til hpb@landdistrikterne.dk 

 

Butikker 

Vælgerne: Klart nej til flere storcentre og hypermarkeder  

mailto:hpb@landdistrikterne.dk


 

Møder med alle foreninger. 
 
Formandsmøde 

Fremtidens organisation af vores lokalområde: 
- Mulighed for en mere fastlagt og struktureret samarbejde imellem borgerforeninger, lokalråd, 
erhvervsforeninger og udviklingsråd 
- PV siger: Føler måske det vil være en fordel at man også inddrager vore lokale idrætsforeninger 
og boldklubber, idet de jo mange steder har et formaliseret samarbejde med de lokal 
Borgerforeninger. 
  
Vores lokalområdes status og fremtidsmuligheder: 
- Borgernes trivsel 
- Byudvikling 
- Bosætning 
- Skoler og institutioner 
- Erhvervsliv - iværksætteri - fremtidens butikker – arbejdspladser 
- PV siger: ”Foreningsliv” 
  
Kommunikationsprojektet 
- Claus orienterer om status for projektet som har gjort fremskridt. 
  
Årsmødet / Netværksmøde (se vedhæftede forslag til program/dagsorden) 
- Samarbejde om arrangement - kan og vil vi det? 
- Diskussion om mødets form, indhold og emner? 
- Hvem gør hvad? 
- Claus har bestilt Helle Hallen til den 29. april. 
 
 
 

 

  



Diverse 
 
Iværksætteri 

DR1-program søger iværksættere med gode forretningsidéer 

16. FEB. 2015 KL. 15:30Foto: Colourbox 

Går du rundt med en god forretningsidé i tankerne? Eller har du allerede satset hele din 

opsparing på at starte egen virksomhed? Søger du en investor og erfaren sparringspartner 

til at hjælpe dig videre? 

DR1 søger medvirkende til programserien 'Løvens Hule' på DR1. Programmet er baseret på 

tv-formatet DRAGONS DEN, der sendes på BBC i England – og i USA på kanalen ABC 

med titlen SHARK TANK. Eksempler på programmerne kan findes på YouTube. 

Et panel af fem investeringsvillige millionærer vil i programmet vurdere, om netop din 

forretningsidé er værd at investere i. 

Panelet, der består af nogle af Danmarks dygtigste og mest succesfulde iværksættere, 

sidder klar med deres egne penge, som de kan vælge at investere i din forretnings-idé eller 

eksisterende virksomhed. 

Optagelserne til 'Løvens Hule' vil finde sted i april 2015 i København. 

Hvis du/I er interesseret i at medvirke i programmet, så hent et ansøgningsskema og send 

det tilpost@unitedtv.dk. Du kan også benytte adressen: Postboks 177, 2605 Brøndby. 

Ansøgningsfrist hurtigst muligt, men allersenest den 1. marts 2015. 
 
 

 
Bosætning 

Varde Kommunes kommunikationsafdeling er i dialog med et produktionsselskab, der skal lave et 
lørdagsprogram til DR2 Temalørdag. 
Det kan Varde Kommune måske blive en del af, hvis vi kan finde noget af interesse for programmet vinkel. 
  
Vinklen er, at en københavner tager rundt i vores kommune for at undersøge, hvad der skulle kunne få 
unge københavnere til at flytte fra storbyen og mod vest. 
Det er en stor chance for os, hvis vi kan blive udvalgt til programmet. 
 
Jeg har nu brug for tips fra jer alle sammen - små som store bud på: 
  
- hvilke unge mennesker (25 –  45 år) kender vi, der med succes gør noget helt specielt? 
- hvilke områder/mindre byer løfter en opgave af den slags, man normalt ikke regner med at finde udenfor 
de store byer? 
- hvilke mennesker kender vi, der nærmest personificerer det, at vi er Årets Cykelkommune?  
- hvem har gang i noget helt nyt, som man normalt ikke ser på TV? 
 
Kom gerne tilbage med hurtige svar og idéer. 

  

mailto:post@unitedtv.dk


Venlig hilsen 

 

Steffen Kjær 
Kommunikationsmedarbejder/journalist 

 

Politik og Analyse  

Varde Kommune - Engdraget 20 - 6800 Varde  

stkj@varde.dk - www.vardekommune.dk 

 

Dir. tlf.: 79 94 61 67 –  Mobil: 23 36 26 38 

 

Postadresse: Bytoften 2 - 6800 Varde 
 

 

 
Cykel konkurrence: 
Kære borgerforeninger i Varde Kommune 

Vil I vinde 30.000 kr. til et arrangement i jeres by? 
Så deltag i konkurrencen om årets cykelkommunes 

flotteste blikfangscykel 
Varde Kommune blev af Cyklistforbundet kåret til at være Årets Cykelkommune i 2014. Der er derfor 
iværksat en række initiativer som skal markere prisen. 
I kan være med til at sætte byerne i Varde Kommune på landkortet. 

Kåringen af kommunens flotteste blikfangscykel-skulptur sker i forbindelse med cykelfestival på Torvet i 
Varde den 16. august hvor vinderen vil få overrakt præmien på 30.000 kr. til afholdelse af et arrangement i 
vinderbyen. 
Dommerkomiteen: 
Formand for dommerkomiteen borgmester Erik Buhl Nielsen vil sammen med fire andre udpege vinderen. 
Sådan gør I: 
I tilmelder byen på hapi@varde.dk inden den 22. marts 2015, og så samler I en gruppe som sammen laver 
en 
cykelskulptur, en strikket cykel, en pyntet cykel – ja kun fantasien sætter grænsen, men cyklen skulle gerne 
beskrive jeres by. Når ”kunstværket” er færdigt, så tager I et billede af det og sender det til hapi@varde.dk 
med en kort tekst om, hvorfor I skal vinde. 
Tidsperspektiv: 
I skal være færdige med værket den 3. maj 2015. 
Praktiske oplysninger: 
Drift ved Varde Kommune har indsamlet en del brugte, gamle cykler som I er velkomne til at bruge til 
værkerne. Kontakt hapi@varde.dk eller tlf. 7994 6169 og aftal det praktiske omkring bestilling af cykler samt 
om hvor cyklerne kan opstilles/udstilles i jeres by. 
Hver borgerforening kan få refunderet materialeudgifter med op til 500 kr. pr. borgerforening ved 
indsendelse af dokumentation for udgifterne. 
 

Idékatalog til cykelfestival 
 Cykelforedrag 

 Gratis rundstykker hvis man kommer cyklende til bageren 

 Cykelløb på (nye) cykelstier 

 Lægge ruter ind på Endomondo 

 Grill arrangement ved grillhytter/på byens torv 

mailto:stkj@varde.dk
http://www.vardekommune.dk/


 Bike in bio 

 Byt-en-by cykle til hinandens byer 

 Cykelpicnic 

 Cykelringridning 

 Skinnecyklerne i Newl 

 Fotokonkurrence med lokale perler eller cykelspots fra 

kommunen 

 Gratis cykeleftersyn 

 Guidede cykelture for turister med lokale guider 

 Cykelsponsorløb med indsamling af penge til et arrangement i 

byen 

 Cykel skattejagt 

 
j) Landdistrikternes Fællesråd og Landsbyhøjskolen har inviteret til Landsbytopmøde mandag den 9. 
marts kl. 17.00 – 21.00 på Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Det er gratis at deltage, og interesserede 
skal tilmelde sig direkte til hpb@landdistrikterne.dk 
 

Vælgerne: Klart nej til flere storcentre og 

hypermarkeder 
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Venstres forslag om en liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser møder stor modstand 

fra vælgerne, der frygter yderligere butiksdød i landdistrikterne og derfor hellere vil have 

statsgaranterede lån til virksomheder i Udkantsdanmark, viser meningsmåling fra Megafon. 82 

procent af vælgerne lægger stor vægt på tilstedeværelsen af lokale dagligvarebutikker, når de vælger 

bopæl. 

  

76 procent af vælgerne frygter yderligere butiksdød i landdistrikterne, hvis Venstre efter det 

kommende valg får opbakning i ”blå blok” til en liberalisering af planlovens 

detailhandelsbestemmelser, hvorefter kommunerne uden begrænsninger kan tillade nybyggeri af 

flere storcentre og hypermarkeder.  

  

Det viser en frisk meningsmåling fra Megafon, som De Samvirkende Købmænd har fået gennemført 

i dagene efter, at Venstres landdistriktsordfører, Thomas Danielsen, i sidste uge foreslog en 

planlovsliberalisering. 

  

 
  

Thomas Danielsen fremførte som argument for liberaliseringen, at den vil skabe vækst i 

landdistrikterne. Men heri er et markant flertal af vælgerne lodret uenige, og det gælder faktisk også 

et flertal af Venstres vælgere. 

  

Så er spørgsmålet, om Venstre kan få opbakning bag så upopulært et forslag fra resten af ”blå 

blok”? Hvis Dansk Folkeparti lytter til partiets  vælgere, er svaret nej. 42 procent af DF’s vælgere 

siger nej til liberalisering, 32 procent siger ja og 26 procent hverken/eller/ved ikke.  

  

Vælgernes frygt for at miste de lokale dagligvarebutikker har rod i deres prioriteter ved valg af 

bopæl, viser Megafon-målingen. 82 procent af vælgerne lægger stor vægt på tilstedeværelsen af 

lokale dagligvarebutikker, når de vælger bopæl. Det tilsvarende tal for f.eks. god kollektiv trafik er 

58 procent og for skole 40 procent.  

  

”Vælgernes tale er meget tydelig – og en klar advarsel til ”blå blok” og ikke mindst til Venstre”, 

siger John Wagner, adm. direktør i De Samvirkende Købmænd. ”Vælgerne vil bevare den 

fintmaskede butiksstruktur og frygter butiksdød, hvis kommunerne uden begrænsninger kan tillade 

nybyggeri af flere storcentre og hypermarkeder, sådan som Venstre foreslår. Derfor: Jo før, der 

skabes ro om detailhandelsbestemmelserne, desto bedre for investeringerne i de lokale butikker og 

for fortsat bosætning i de mindre byer.”  

  

Hvor vælgerne siger nej til planlovs-liberalisering, siger de til gengæld ja til statsgaranterede lån til 

virksomheder i landdistrikterne. Det gælder 54 procent af vælgerne, medens kun 19 procent siger 

nej. 

  

http://nbl-landsforening.dk/wp-content/uploads/2015/02/DSK-diagram.png


”Med bankernes og realkreditinstitutternes lunkne tilgang til små og mellemstore virksomheder i 

landdistrikterne, måske ikke mindst de sidste butikker, er der ingen tvivl om, at det vil fremme 

investeringerne og skabe beskæftigelse, hvis der indføres statsgaranterede lån”, siger John Wagner.  

  

Yderligere oplysninger kan fås hos adm. dir.  John Wagner,jw@dsk.dk, 20 23 26 16 

 
 

 

 

Økonomi 
 
 

 

Kommende møder. 
Næste møde 
Næste møde xxdag den xx. xx 201x 
 
Planlagte møder 2015: 
28. januar: Er afholdt 
11. februar: Møde med Helle Vest. 
11. marts: Ordinær møde 
29. april: Årsmøde 
20. maj: Konstituering af nyt råd og ordinær møde 
11. juni: Møde imellem byråd og udviklingsråd 
xx. august: Ordinær møde 
xx. september: Møde med erhvervsklubber 
xx. november: Borgermøde 
xx. december: Ordinær møde 
xx. januar 2016: Nytårskur? 
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