UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST
NORDENSKOV / ØSE – NÆSBJERG – ROUSTHØJE / ROUST
Bestyrelsesmøde den 6. december, 2010
Deltagere:
Gæst:
Afbud:

Svend Aage Hansen, Per Mathiasen, Benny Christensen, Peder
Foldager, Christian Jensen, Inge Christensen
Hanne Jespersen
Jens Erik Mathiassen

1.
Godkendelse af sidste referat
Ingen kommentarer til referatet.
2.
Orientering ved Hanne Jespersen
Hanne Jespersen er ansat ved Varde Kommune som Lokal samfundskonsulent &
LAG koordinator. En af de første opgaver, Hanne var med til at starte op, var
dannelsen af Udviklingsrådene. Årsagen var, at efter kommunesammenlægningen,
ville Varde kommune have kontakt til enorm mange foreninger. Dette ville være
en uoverskuelig opgave, så der måtte etableres en form, således at der blev færre
kontaktflader ind til Kommunen.
Udviklingsrådene bliver som de eneste inviteret med til 2 årlige møder med Varde
Kommunes byråd og dermed have medindflydelse på beslutningerne.
Hanne orienterede om sit daglige arbejde, og hvordan vi kunne hjælpe hinanden i
hverdagen.
Næste møde med byrådet er den 10. maj, 2011.
3.
Nyt fra Fælles Udviklingsråd /FUR)
Peder Foldager refererede kort fra sidste FUR møde den 22. november.
Der har været arbejdet med GIS projektet - som går ud på at kortlægge veje og
stier i lokalområdet samt seværdigheder med link til hjemmesider. Projektet har
haft lidt start vanskeligheder. Helle Vest Udviklingsråd er det eneste
Udviklingsråd, som ikke er med. Vi afventer, og ser hvordan det går.
Der er forslag om et fælles møde med alle Udviklingsråd uden Varde Kommune.
Formålet skulle være at lære af hinanden og lægge en fælles linje.
"Barcelona" projektet - som handler om at 6 spanioler kommer til Varde med
formålet at udveksle erfaringer. Projektet betales af EU.
Vi foreslår, at Formændene for Udviklingsrådene ved næste FUR møde koordinere,
hvad spaniolerne skal se - så de undgår, at se de samme ting flere steder. For
Helle Vest området kunne vores film bruges som inspiration.
4.
Synliggørelse af Udviklingsrådene
Et underudvalg har arbejdet med synlighed af Udviklingsrådene. Varde Kommunes
hjemmeside gør det ikke nemt at finde den information, man søger.

Vi foreslog Hanne, at når de får henvendelser fra borgere / udvalg / foreninger, så
skulle de informere os samtidig med besvarelse på henvendelsen. På denne måde
oplyses der bredt, at Udviklingsrådene er inddraget i beslutningerne.
Vi tror ikke på at annoncer hjælper på mere viden omkring Udviklingsrådene, men
derimod gennem handlinger lokalt.
FUR kan også komme med en fælles udmelding hvis muligt.
5.
Høringssvar vedr. busruter
Busforbindelserne er ændret, så man kan komme direkte til Campus fra
Rousthøje, Nordenskov og Næsbjerg. Der er også mulighed for at komme med tog
til Esbjerg fra banegården. Hjemad er det også fint fra Campus, men fra Esbjerg
vil der være 1½ times ventetid. Dette kunne løses ved at bussen fra Campus kører
via banegården og samler elever op, som er kommet fra Esbjerg.
Alt i alt må vi sige, at servicen er blevet bedre.
Svend Aage Hansen / Peder Foldager Hansen - sender detaljeret høringssvar
senest den 9. december til Varde Kommune.
Til info kan oplyses at der er forhåndstilmeldt 196 elever til at gå i 10. klasse på
Campus fra august 2011.
6.
Borger inddragende aktiviteter
Vi har søgt 15.000 kr. til skilte og 5.000 kr. til borgermøde. Vi har modtaget de
20.000 kr. fra Varde Kommune.
Per Mathiasen bestiller 20 skilte, som aftalt, så vi får faktura senest 1. februar
2011 (som er sidste frist for at bruge pengene).
De 5.000 kr. kunne bruges til møder i forbindelse med opsætning af skiltene. Vi
skal have inddraget Borgerforeningerne i opsættelse af skiltene. Efter nærmere
aftale må de sørge for mad og drikke til de frivillige hjælpere og aflevere en
regning til Benny Christensen. Christian Jensen laver et kort oplæg til
borgerforeningerne, så de får det afviklet efter ens retningslinier.
7.
Cykelsti - udvalg
Sidste nyt er at budgettet for 2011 er godkendt, og den indeholder bl.a. at
cykelstien Næsbjerg-Varde får topprioritet og bliver etableret i 2011, hvis vi får
puljemidler. (Gør vi ikke det, kommer den i sommeren 2012). Vi har hørt at
puljemidler er bevilliget, så vi bør få cykelstien i 2011.
Inge Christensen følger op om der er mere nyt i sagen.
Der er endnu ikke etableret et cykelsti udvalg fra Nordenskov til Næsbjerg.
8.
Økonomi
Vi har modtaget de 20.000 kr. til borger inddragende aktivitet, så kontoen er i alt
på kr. 28.442.
9.
Bordet rundt
Den 7. december er der møde på Nordenskov Skole, hvor der er samlet ca. 28
personer fra foreninger, erhvervsfolk og borgere. Formålet er at finde konkrete
udviklingsprojekter i lokalområdet. Det bliver i samarbejde med et professionelt

firma, så der skulle gerne komme konkrete emner og handlingsplaner frem. Mødet
følges op af et nyt møde den 11. januar 2011.
Den 30. marts 2011 er der generalforsamling i LAG. Svend Aage Hansen er på valg
og vil gerne fortsætte. Peder Foldager og Christian Jensen har meldt sig som
stemmetæller til generalforsamlingen.
Der bliver ansat en landsbypedel til Nordenskov og Næsbjerg. Det skulle
oprindeligt have været Årre, men de har trukket sig. Det er et projekt som løber
fra august 2011 til 2013. Det er inklusiv busdrift, som administreres af Nordenskov
skole. Derudover er der ca. 10 timer om ugen til andet arbejde - hvor
borgerforeningerne kan inddrages.
10. Eventuel
Den 24. februar, 2011, kl. 19.00 afholdes der generalforsamling på Nordenskov
Kro. Inge Christensen sætter annonce i Ugeavisen.
Næste møde er den 24. februar kl. 17.30 på Nordenskov Kro.

