
Udviklingsrådet Helle øst 

Referat fra tur / møde m. Thomas Jaap og Bjarne Fly onsdag d. 8. nov. 2016 kl. 15.30-20,15. 

Turen rundt blev afviklet efter planen og med kommentarer givet af personer fra de forskellige områder. 

Efter tur og bespisning blev der afholdt møde og gennemgået de forskellige udsendte dagsordenspunkter. 

Mødedeltagere: se dagsorden. 

Pkt. 4:  Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. 

5: Dagsorden gennemgået og godkendt. 

6: Nyt fra byerne: Årre har fået 3. blomst i projektet ” Blomstrende landsbyer”.  se under pkt. 7. 

7: Drøftelse af byudviklingsplaner. Årre anbefaler de andre byer til at se på projektet: 

”Blomstrende landsbyer”. Det er blevet lettere at forstå og gennemføre projektet i 

modsætning til tidligere. Brug pressen når projektet lykkes. Det er vigtigt at inddrage alle i 

projektet, få ejerskab af projektet, skabe sammenhold. 

 Hvad skal vi bruge de tomme landbrugsbygninger til?  

Huske at inddrage erhvervslivet. 

Starup – Tofterup bruger meget frivillig arbejdskraft, hvilket nok er gældende i de byer, der 

har været, og er gang med forskellige projekter. 

8. Styrkelse af samarbejdet mellem byerne i Helle Øst: Poul Verner Christensen, Årre foreslog 

at man gik sammen om større projekter ( nævnte landsbyklynger) bl.a. med støtte fra Real 

Dania. Vi kan søge mere viden om initiativet ” landsbyklynger”. Vi skal ikke lave de samme 

ting, men udveksle og rådgive hinanden. 

9. Synliggørelse, markedsføring og kommunikation i Helle Øst.   (se dagsorden) 

10.  Afholdelse fa ” Lokal entreprenørskabs Dag.  Afholdes forår 2017. Ingrid fortalte om et 

lignende projekt som bl.a. ProVarde har igangsat for overbygningsårgangene. Mange firmaer 

har meldt sig til at være med, de forskellige skolers overbygningselever vælger klassevis 

firma man ønsker at kontakte og besøge og vælger det emne, man gerne vil arbejde med. 

11. Ny struktur for skoler og dagtilbud. Se referat fra mødet vedr. dette emne. 

12. Udpegning af nye medlemmer af Udviklingsrådet. 

 Starup – Tofterup: Mikkel Ottesen. 

13. Foredrag: Rekruttering af frivillige, kultur, mennesker og forskellighed v. Carsten Blomberg. 

 Mange har hørt dette foredrag. Vi foreslår evt. et møde vedr. klyngebyer med Carsten 

Blomberg som foredragsholder. 



14. Bogen: ” Motiver den frie vilje”. 

 Ulla har bogen, anmelder den på et senere møde. 

15. Overtagelse af Grindstedbanen. 

 Er en del af udviklingsplanen for Agerbæk. 

16.  Evaluering af Mælkefestivalen. 

 Klar igen – lød det fra flere. Helle Hallen kommer med forslag til et evt. næste møde vedr. 

festivalen. 

17: Borgerforeningernes evaluering af Udviklingsrådet Helle Øst. 

 Udviklingsrådet skal tage sig af de overordnede ting f.eks. kollektiv trafik, cykelstier m. 

Markedsføre området bl.a. på tomme, billige huse (bil med handlen!!) Gerne mere synlig. 

Rådet lægge en strategi. De forskellige byer vil bakke op om rådets opgaver. Vedr. 

Infrastrukturen blev der foreslået, at Varde kommune nedsætter et nyt udvalg vedr. dette. 

18. Næste bestyrelsesmøde: 16. november. Møde med lokalpolitikere. 

19. Eventuelt.  

Referat v. Ingrid sand Simonsen 

 

  

 


