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1. Formanden orienterer : 

Der arbejdes på at arrangere en messe i Helle Hallen i september 2016. 
Måske en ”mælkefestival” som Thyge Nielsen har foreslået. Der er enighed 

om, at man skal forsøge at nå et bredere puplikum, som kan være Varde, 
Esbjerg og Grindsted. 

I samarbejde med Pro Varde arbejdes der på at arrangere en erhvervskon- 

ference i Helle Hallen – tidlig forår 2016. 
Der er udarbejdet en ny lokalplan for området ved Helle Hallen og Claus er 

tilfreds med resultatet. 
Der indsendes høringssvar om buslinie 43 (Fåborg). 

Der er FUR møde i uge 38. 

30. sept. er der møde med FUR og kommunens ØK. 
Det forventes at Helle Vest inkalder til et fællesmøde i efteråret. 

 
 

 

 

2. Status for Ruban – Claus 
Der arbejdes hårdt for at komme rigtigt i gang med Ruban. Der har f. eks. Lige 
været afholdt et møde med 32 punkter på dagsordenen, som fyldte 88 sider. 
Ruban gør meget ud af at informere alle om de store muligheder og vil gerne 
have alle foreninger med og arbejder her sammen med foreningsrådene. 
Der arbejdes med reklametekster og de laver også en brochure, som skal 
hjælpe til, med forståelsen af Ruban`s nødvendighed. 
Hjemmesidemodulen er klar til oktober og her bliver Helle Øst de første. 
Der arbejdes på kurser i borgerjounalistik i oktober. 

 

- 
 

3.       Nyt fra områderne : 
             Fåborg : 
             Der er kommet 3-4 flygtninge fra Syrien, som er blevet godt modtaget. 

                           Der arbejdes på et borgermøde primo oktober. 
                           Vrenderup : 
                           Høstfest 4. september – årets højdepunkt i vrenderup. 
                           Starup : 
                           Der arrangeres et borgermøde den 19. september med brunch og børnepasning. 
                           Der er ca. 115 elever i Starup skole og man forventer at skolen kan bevares. 
                           Hjortkær : 
                           De har renoveret legeplads i foråret og afholdt Sankt Hans fest. 
                           Agerbæk : Intet nyt. 

   

 



                          Årre : 
                          Sædvanlig Sankt Hans fest. 
                          Indvilse af Oasen – byens nye stolthed. 
                          Byfesten var helt fantastisk i år. 

      

4. Vi planlægger møder med foreningerne i november og 

             kommunalpolitikerne i januar 2016.     
                                                      

 

 

              5.       Økonomi 

                        Kassebeholdning ca. 58.000 kr 
                        Bent er nu godkendt som kasserer. 

 

 

                  

              6.      Næste møde den 7. oktober i Fåborg.  

 

               7.     Eventuelt.  

 

             Således forstået             
             Med venlig hilsen 

             Jørn S Pedersen 

 

 

 


