
Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd 18/1-17 

1. Nye rådsmedlemmer: Jørgen fra Borgerforeningen i Fåborg, Mikkel fra Starup Borgerforening og 

Hans Ove fra Agerbæk Borgerforening. 

2. Referat godkendt. 

3. Dagsorden godkendt. 

4. Nyt fra byerne: Vrenderup i gang med at bygge Fitness center, Fåborg får busser dertil, 

Starup/Tofterup har fået ny brugs. Gl. brugs naturuniversitet. Bruges til kursuscenter. Årre gl. 

rådhus købt af mand fra Esbjerg. Årre Invest vil gerne have værelser på det gl. rådhus.           

Agerbæk Borgerforening har haft julebelysning i december, afholdt julefrokost for børn og afholdt 

julebanko i december. 

5. Orientering. Godkendt. 

6. Byudviklingsplaner. Tænke mere i erhvervsudvikling i Agerbæk og de andre byer. Vi er i gang med 

udviklingsplaner. Arbejder hen imod at få mere erhvervsliv. De enkelte byer får en skarp profil. 

7. Fortæl bagland om disse datoer. 

8. Borgermøde i slutningen af marts for Helle Vest. I Helle Øst skal vi holde møde i april.  

9.  Samlet borgermøde for Helle Vest og Helle Øst ang. Møller. Foreslår onsdag den 29. marts.                          

Inspiration: 2-3 erhvervsledere til at fortælle. Årsmødet holdes i stilhed. 

10. Agerbæk 3 repræsentanter, Vrenderup 1 repræsentant. 

11. §3 Fjerne afsnit 3. §4 Der afholdes et årsmøde inden udgangen af april måned. Indkaldelse til årsmødet 

sker ved annoncering med mindst 14 dages varsel i den lokale ugeavis, som dækker Helle Øst 

udviklingsområdet. § 1 Fåborg, Vrenderup, Årre og Hjortkær. § 4 Forslag til årsmødet skal være rådet i 

hænde senest 7 dage før mødet. §5 Udviklingsrådet vælger en daglig pengeinstitutforbindelse.  §7 

Forslag…….. senest 7 dage…. I Helle Øst dropper vi ideen. Vi deltager ikke. 

12. Skolerne i vores område går sammen om det. Børnene undervises 1 uge. Afsluttes fredag i Hellehallen. 

13. Punkt til næste møde. 

14. Agerbæk holder foreløbig fast i det, vi har. 

15. Claus kontakter Jimi. 

16. Udsættes. 

17. Er vedtaget. 

18. Jørn kontakter skatterevisor i Årre. 

19. Regnskabet, der er godkendt på årsmødet, skal lægges på hjemmesiden. 

20. Claus har overtaget bogen. 

21. Bustur august-september. 

22. Jørn, Claus og Lars Bo deltager. Jørgen sammensætter en vingave til 450 kr. 

23. Rådsmøde den 23. februar udgår. Kommunen indkalder. Claus finder en dato i marts sammen med 

Helle Vest.                                         


