
Referat fra møde den 25/6-15 kl 17.00 – 18.30 vedr. messe  

Deltagere: 

Finn Udv.råd Helle Vest og Næsbjerg Borgerforening. 

Anders Agerbæk Erhvervsforening 

Claus Udv.råd Helle Øst 

Povl Verner Årre Borgerforening 

Peter: Agerbæk Borgerforening 

Casper: Årre Boldklub 

Claus: Fåborg Borgerforening 

Martin:  Fåborg Borgerforening. 

Peder F: Helle Hallen 

 

Dagsorden og referat: 

1. Velkomst og præsentation: 

Peder F bød velkommen og præsentation bordet rundt. Ros for fremmødet, men ærgerligt at der manglede 

et par byer. Peder kontakter senere disse byer. 

2. Formål med mødet og en evt. fælles messe. 

Peder kom med følgende oplæg: 

Sætte fokus på vores fælles lokalområde. 

– Bosætning 

– Arbejdspladser 

– Erhvervs- og byudvikling 

– Profilering af vore byer 

– Profilering af virksomheder 

– Profilering af foreninger. 

Mål: 

- Nå meget længere ud, end vi gør ved lokale tiltag. 

 

Konklusion: Stor interesse for at lave noget i fælleskab, som skaber opmærksomhed længere ud end vores 

eget område.  

3. Orientering om sidste messe og forløb  

Peder F. orienterede om messen i 2013, herunder program og priser. Se vedhæftede bilag 

Derudover nævnte Peder F, at man fremadrettet kunne lave en økonomisk gulerod for foreningerne ved at 

de deltager aktivt i at arrangere en messe.  

4. Muligheder og ideer til en messe: 

Efter en længere brainstorm omkring muligheder, kunne følgende konkluderes: 

 - tema:   Land, bolig og fritid.   

En samlet overskrift på udstillingen/messen blev også drøftet, f.eks noget med 

landmessen, land og by messen, dyrskue eller??  Skal afklares. 



Der bør være noget med dyr, da det vil tiltrække mange. Det kunne være dyr 

den ene dag, og noget andet næste dag som tema. Dyrene skal ikke overnatte, 

men altså en slags dyrskue. (landdelen i temaet) 

Det skal også være attraktivt for erhvervsvirksomhederne at udstille.  

(boligdelen).  

Foreningerne i området kan lave noget i forhold til idræt, fritid, skole, 

bosætning mv (fritidsdelen) 

Babybasar blev nævnt som en stor succes ved sidste messe. 

Det blev også nævnt, at vi skal passe på, at vi ikke spreder os for meget. 

 

- målgruppe: Folk for hele sydvestjylland, altså en udstilling, som tiltrækker folk udenfor 

vores eget område, f.eks. Varde, Esbjerg, Grindsted, Vejen osv. 

 Målet kunne være 10.000 gæster. 

 - tidspunkt: Medie sept. 2016 

 - økonomi: Drøftes senere. 

- andre ideer: Claus foreslog en Erhvervskonference i samarbejde med ProVarde, hvor 

temaet skal være iværksætteri.  Der skal findes forskellige indlægsholdere og 

afvikles ultimo sept. 2015. Arrangørgruppe; Udviklingsråd Helle Øst og Vest 

samt Helle Hallen.  

5. Næste step 

Claus tager en kontakt til Sydvestjysk Landboforening ang. dyrskuedelen  

Peder F tager fat i 4H ang udstilling. 

Næste møde ultimo aug. for alle ang. den store messe i sept 2016. Peder F indkalder. 

Claus, Finn og Peder mødes snarest ang. erhvervskonferencen. 

Claus tager fat i ProVarde ang. erhvervskonferencen. 

6. Eventuel 

 - Åbne Haller og tilbud til flytninger/indvandre 

Peder F orienterede om en pulje til Åbne Haller på 430.000 kr, hvor der kan søges til 

aktiviteter/arrangementer for flytninger/indvandrere.  Ansøgningsfrist er 1/8-2015. Der 

søges om en aktivitetsdag for flytninger og en for indvandrere fra øst Europa. 

 

Referat: Peder Foldager 



Bilag vedr. pkt 3 

 

Fritids- og Forbrugsmesse 2013  
 Kræmmermarked 

Udstilling af Amerikanerbiler 
Børnelegeland 
i Helle Hallen: 

Program lørdag den 28/09  

  

12.00 Åbning med Sækkepibe v/ Glen Gillespie og Velkomst Scenen hal 1 

13.00 20 års jubilæum i Helle Motionscenter   
Let anretning fra kl 13-15. 

Helle MotionsCenter 

13.00 Svømmehal åben fra 13-16 v/Helle Svømmeklub   Svømmehallen 

13.00 Sækkepibe v/ Glen Gillespie Scenen hal 1 
14.00 Autografer fra EFB superliga spillere 

  
Scenen hal 1 

14.00 Skydning v/ Helle Skytteforening kl. 14-16 Kælderen 
15.00 Sange fra Pippi Langstrømpe musical v/ HATS Scenen hal 1 
15.00 InDoor Cycling  v/Helle MotionsCenter Spinningrum 
15.30 Foredrag:  

Et sundt helbred er ikke en selvfølge… Det handler om 

dig!  V/ Kirsten Bak Hansen 

Mødelokale 2 

      
17.00 Messe og kræmmermarked slutter   
Børn kan gratis gøre brug af legeland og svømmehallen.   
Ansigtsmaling for børn ved HATS 
  

  

 



 Fritids- og Forbrugsmesse 2013 
  Børne & Babybasar

 Børnelegeland

 i Helle Hallen

 Program søndag den 29/09

  

    

 10.00  Gratis kaffe og rundstykker fra kl. 10-10:30   
 11.00  HATS evergreens  Scenen hal 1

 11.00  Svømmehal åben fra 11-16 v/Helle Svømmeklub   Svømmehallen

 12.00  InDoor Cycling  v/Helle MotionsCenter

 Prøv en gratis time. Tilmelding nødvendig på 26396763

 Spinningrum

 13.00  Sange fra Pippi Langstrømpe musical ved HATS  Scenen hal 1

 14.00  Modeopvisning v/Butik Telma og Tøjtorvet  Scenen hal 1

 14.45 Foredrag: Tænk dig i mål! (foredrag om tankens kraft, 

 kroppens formåen samt fokus) v/ Kirsten Bak Hansen

 Mødelokale 2

 15.30 Messeauktion på store grønne planter fra 

 Blomstergalleriet

 Scenen hal 1

 16.00  Messe og Børne- & Babybasar slutter   
 17:00  Messebanko menu  Mødelokale 2

 19.00  Stor Messebanko  Hal 2

    
 Børn kan gratis gøre brug af legeland og svømmehallen. 

 Ansigtsmaling for børn ved HATS

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 Priser 2013

 + 10 gratis adgangsbilletter til hver udstiller
 Entre: 20 kr pr person  (børn under 14 år gratis)


