
Udviklingsrådet Helle Øst 

Referat fra udviklingsrådets møde d. 23. februar 2017 kl. 19,00 i Fåborghus. 

Deltagere: Bent Andreasen, Claus Jeppesen, Peter Fornitz, Hans Ove Lauridsen, Mikkel Ottesen, 

Jørgen Madsen, Ingrid Sand Simonsen. 

Afbud: Leif Ventzelsen, Ulla Sundvang, Lars Bo, Jørn Pedersen. 

Referent: Ingrid Sand Simonsen  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 18. januar 2017.   

 Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt. 

 

3. Nyt fra byerne:  

Vrenderup: Der har været afholdt det 1. møde vedr. mælkefestival 2017. Messen skal 

indeholde mere om mad, mælk m.m.   

Hjortkær: Én af beboerne har indsendt anmodning til kommunen vedr. chikaner, for høj 

fart m.m. Der er aftalt et møde fredag d. 25. febr. i Hjortkær med deltagelse af Thyge 

Nielsen og Thomas Jaap. Hjortkær maskinfabrik a/s har opsat en udendørs hjertestarter 

som er tilgængelig for alle. Der bliver senere afholdt møde med borgerne vedr. brug af 

starteren.  

Forslag om, at udviklingsrådet kunne tage initiativ til et fælles hjertestarterkursus for hele 

rådets område og evt. betale annoncering. 

Fåborg: Der har været afholdt generalforsamling i Borgerforeningen, nye kom ind i 

bestyrelsen.  

Starup – Tofterup:  Vedr. vej, fortov m.m. ved den nye brugs, sker der ændringer. 

Kommunen er i gang. Super Miljøstation er taget i brug(er monteret v. den nye brugs). 

Agerbæk: Byens udviklingsråd på husbesøg for at samle penge ind til deres projekter. Vedr. 

flygtninge/ indvandrere har man modtaget 1 syrer, som der er taget hånd om. Man har 

også kontakt til en familie. Vil gerne have flere til byen. Hans Otto skal til et møde med 

Helle Frivillignet. 

4. Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Er revideret. Indsendes til Varde kommune 

inden 1. april. Herefter kan vi modtage det årlige tilskud fra kommunen: 30,000 kr. til 

borgerinddragende aktiviteter og 6,000 kr. til udviklingsrådets drift. 



 

5. Kørselsgodtgørelse. Godtgørelse af kørsel kan fås, når man er inviteret eller indkaldt til 

møder igennem udviklingsrådet, evt. m. kommunen m.m. Ingen godtgørelse til vore egne 

møder. Kørselsseddel bliver sendt ud. 

 

6. Planlægning af årsmøde f. udviklingsråd øst d. 19. april 2017 Helle Hallen kl. 18.30. 

Program: Spisning 

Dagsorden for årsmødet.  

Emne: Hvad gør vi for at få flere iværksættere i gang. Evt.indlæg v. Frederikke Brunn. 

Annoncering af arrangementet. Lars Bo spørges vedr. dette. 

Dirigentforslag: 1. Brian Bjerregaard, Agerbæk. 2. Søren Bundgaard, Agerbæk. 

7. Drøftelse af den nye skole- og dagtilbudsstruktur. Planen for den nye skolestrukturen blev 

kort gennemgået, og vi blev enige om, at vi som udviklingsråd ikke ønsker at give yderligere 

kommentarer lige nu. 

 

8. Møder omkring kommuneplanen 2017. Hvis man ønsker at deltage i den forskellige møder, 

tilmelder man selv. 

 

9. FUR-mødet d. 22. febr. 2017. Kort orientering derfra v. formanden. Forårsmødet med 

byrådet bliver d. 16. maj 2017 kl. 17-21. Emnet: Landsbyklynger. 

 

10. Know How om liv og vækst i lokalsamfundet. Se dagsordenen. Vi drøftede at finde egne 

focuspunkter. Det tages det op efter årsmødet. 

 

11. RUBAN har 200,000 kr. til borgerjournalistik. Udløber ultimo juni. Formanden kontakter 

person vedr. dette. 

 

12. Presse- og kommunikationsansvarlig. 

Tages op på et senere møde. 

 

13. Reklame for Helle Øst. 

 

14. Valg af revisor. Der skal vælges en revisor, der ikke er medlem af Udviklingsrådet. 

 

 

15. Grindstedbanen: der har været en udsendelse i TV Syd om bl.a. Agerbæk vedr. banen, så 

måske sker der noget nu. 



 

16. Afsked m. Hanne Jespersen: Claus, Lars Bo og Ingrid deltog. 

 

 

17. Gennemgang af kommende møder – se tidligere referat. 

 

18. Eventuelt. Malene Schober indtræder i udviklingsrådet for Fåborg i stedet for Bent 

Andreasen, der ønsker at udtræde. 

 

Referat v. Ingrid Sand Simonsen 

 


