
Dagsorden til møde i Det Fælles Udviklingsråd 

Onsdag den 6. juni 2019 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Lunde Kro, Skolegade 8, Lunde, 

6830 Nørre Nebel 
 

Mødedeltagere: Lissa Skjellerup, Blåvandshuk – Claus Larsen, Blaabjerg – Claus Vestland Jeppesen, Helle 

Øst - Jens Nielsen, Varde By – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl Holst, Ølgod – Finn Ladegaard, 

Helle Vest – Rikke Winterskov, HHST – Hanne Klausen, Skovlund-Ansager – planchef Tove Wolff, Varde 

Kommune – lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding, Varde Kommune. 

Dagsorden Referat 

1. Velkommen til nye medlemmer af FUR (5 minutter) 
 
Til orientering 
 

 

2. Bordet rundt (20 minutter) 
 

To minutters status fra hvert udviklingsråd.  
 
Til orientering 
 

 

3. Godkendelse af referat fra FUR møde den 6. februar (5 minutter) 
 
Godkendelse af referat, punkt 4 ”Udviklingsrådsmodellen version 
2.0” blev i mail af 4. marts fra Lisbeth Linding udskudt nærværende 
møde. 
 
Det tidligere udsendte referat er vedhæftet sammen med 
dagsorden. 
 
Til drøftelse og godkendelse 
 

 

4. Workshop i forlængelse af vedtagelsen af Udviklingsrådsmodellen 
version 2.0. (120 minutter) 
 
Byrådet godkendte den 5. marts 2019 ”Udviklingsrådene i Varde 
Kommune Version 2.0. ” med bemærkning om, at arbejdsgruppen 
skulle efterbehandle de indkomne høringssvar og rapportere tilbage 
til Udvalget for Økonomi og Erhverv (UØE) med gruppens resultater.   
 
Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte på baggrund af 
arbejdsgruppens ekstra bearbejdning et tilrettet dokument, og UØE 
godkendte arbejdsgruppens anbefaling om, at afsnit 3.2 
”Udviklingsplaner der skaber retning og ejerskab” behandles og 
besluttes særskilt som et led i det kommende budgetseminar. 
Budgetseminaret afholdes 19.-20. september. 

 



 
På FUR mødet den 6.2. blev det besluttet at lave en to timers 
workshop omkring FUR’s fremtidige virke/tilgang. 
 
Punkter til workshoppen (fremkommet på baggrund af de indkomne 
høringssvar): 
 

• Samarbejdsform og intern opgavefordeling 
 

• Forretningsorden, bl.a. indeholdende: 
o Mødeledelse 
o Dagsordenspunkter 
o Referater 

 

• Kommunikation 
o Kommunikation til borgerne i Varde kommune om 

udviklingsrådsmodellen og udviklingsrådene generelt.  
Herunder bl.a. pixiudgave, animation, roll-ups m.m. Hvilke 
forslag og ønsker har FUR til denne del? 

o Kommunikation mellem kommune og borger. 
 

Den godkendte version (med arbejdsgruppens rettelser) af 
Udviklingsrådsmodellen version 2.0. er vedlagt sammen med 
dagsorden. 
 
Til drøftelse og bearbejdning 
 

5. Evaluering af forårsmødet den 13. maj 2019 i Ølgod Hallen (15 
minutter) 
 
Ud fra Varde Kommunes udviklingsstrategi og temaet ”I Varde 
Kommune holder vi sammen” blev der på forårsmødet arbejdet med 
fyrtårne, samarbejde om disse og bosætning. 
 
Der lægges op til en kort evaluering af mødet, ligesom der lægges op 
til en drøftelse af FUR’s videre arbejde med de input, som kom på 
mødet. 
 
Inputtene fra aftenen er vedlagt som bilag (fyrtårne.docx og 
bosætning.docx). 
 
Til drøftelse  
 

 

6. Forberedelse af efterårsmødet den 28. oktober 2019 (20 minutter) 
 
Jf. Udviklingsrådsmodellen version 2.0 er FUR ansvarlig for 
tilrettelæggelsen af efterårsmødet, som varer 4 timer inkl. 
bespisning. 
 

 



Udviklingsrådsmodellen lægger op til følgende indhold for mødet: 

• Rigets tilstand ved borgmesteren 

• Præsentation af udviklingsrådenes potentialer og udfordringer 

ved FUR 

• Ekstern oplægsholder om et valgt emne 

• Konkret arbejde med udvalgt emne, herunder løsningsmodeller. 

Der er ønske om arbejde i mindre grupper, således der bliver 

mulighed for at tale sammen  

• Status og tilbagemelding på de politiske beslutninger det næste 

år – nu med feedback fra udviklingsrådene 

• Evt. 

 
 
Til drøftelse og beslutning 
 

7. Korte orienteringspunkter 
 

a) Forsikring af de frivillige (5 minutter) 
Forsikringsdækningen for frivillige er godkendt af direktionen og 
trådte i kraft pr. 1.2.2019. Udarbejdelsen af materiale er i gang. 
Punktet blev ønsket af Finn Ladegaard, Helle Vest, men blev udskudt 
på seneste møde. 

 
Til orientering 
 

b) Orientering om fremtidig procedure for møder mellem P&T udvalg, 
forvaltning og udviklingsråd (5 minutter) 
 
Jf. den nye udviklingsrådsmodel version 2.0 mødes hvert 
udviklingsråd en gang hvert andet år med Udvalget for Plan & 
Teknik. Dagsorden er ideer til imødekommelse af lokalsamfundenes 
potentialer og udfordringer. 
Der lægges op til, at forvaltningen på et kommende FUR møde 
kommer med et forslag til mødeplan startende primo januar 2020. 
 
Punktet er ønsket af Walther B. Sørensen, UR Varde Opland. 
 
Til orientering 

 
c) Status på udsendelse af standard vedtægter ifm. den nye 

udviklingsrådsmodel version 2.0 (5 minutter) 
 
Punktet er ønsket af Anne Marie Slaikjær, UR Blåvandshuk.  
 
Til orientering 

 

 

8.  Eventuelt (5 minutter) 
 

 



9. Næste møde: (5 minutter) 
 
Onsdag den 4. september kl. 17.00 – ca. 21.00 
Sted: Forslag? 

 
Efterårsmødet afholdes mandag den 28. oktober kl. 17.00 – 21.00. 
 
Mødesteder tilgår. 
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