UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST
(Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje)

Referat fra Bestyrelsesmøde
Tid:
Sted:

Onsdag den 16/3-2011 kl. 17.00-18.00
Hos Kim Andersen, Hostrupvej 11, 6800 Varde

Til møderne er
indkaldt:(Funktion).

16-03-2011

Formand
Peder Foldager
På valg 2012
Næstformand
Kim Andersen
På valg 2013
Kasserer
Benny Christensen
På valg 2012
Sekretær
Finn Ladegaard
På valg 2013
Bestyrelsesmedlem
Thomas Locht

Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt

På valg 2013
Bestyrelsesmedlem
Jens Erik Mathiasen
På valg 2012
Bestyrelsesmedlem
Christian Jensen
På valg 2012
1. Suppleant
Gunnar Olesen
Rousthøje
2. Suppleant
John Lesner
Øse

Revisor
Niels Kristian
Nørregaard

Mødt
Mødt

17-05-2011

23-06-2011

Dagsorden:
1. Orientering om arbejdet i
Udviklingsrådet v/ Peder F.

Formanden gennemgik grundlaget for arbejdet i
udviklingsrådet, og redegjorde for arbejdet til dato.
Bestyrelsesmedlemmerne blev præsenterede for hinanden
Udviklingskatalog 2010 - Udviklingsrådet for Helle Vest
vedlagt som bilag 1

2. Konstituering
- Valg af formand
- Valg af Næstformand
- Valg af kasserer
- Valg af sekretær

Peder Foldager blev konstitueret som formand
Kim Andersen blev konstitueret som næstformand
Benny Christensen blev konstitueret som kasserer
Finn Ladegaard blev konstitueret som sekretær

3. Sidste nyt vedr. Udviklingsprojektet:
Vækst i Varde kommune.
(Indtjeningskateloget) v/Peder F.

Indtjeningskataloget blev gennemgået
Vedlagt som bilag 2

3.a Velkomstkomite

Der var enig hed om at dette arbejde ikke var kommet til
at fungere til dato, Rousthøje/ Roust har pt. ingen
personer til at varetage denne opgave da opgaven har
været meget uklar.
Udviklingsrådet afventer fællesmøde i morgen 17. marts,
hvor Christian Jensen deltager. Punktet sættes på næste
møde i udviklingsrådet.

3.b Barcelona projektet

Der er indkaldt til møde den 28 .marts 2011, kl. 1700 i
Væksthuset, Storegade 12, Varde, hvor Thomas Locht
deltager.
Mødet har til formål at:
Præsenterer de enkelte tovholder.
gennemgå formål, reglerne og økonomien for
besøget.
afstemme tiderne inden for de enkelte dage,
herunder frokost og evt. middage,
fastlægge mødepunkter de enkelte dage og i
løbet af dagen der hvor der er flere tovholdere
og
få afklaret evt. spørgsmål.
Udviklingsrådet har til opgave at hjælpe de besøgende
rund i vores del af kommunen Thomas Locht har påtaget
sig opgaven at få dem guidet fra varde ud til
Næsbjerghus.
Punktet er på næste bestyrelsesmøde
Udviklingsrådet er enig om at beslutningen om at
omlægge busrute 98 og få bussen til at kører forbi
børnehaven er en dårlig løsning da vejen er i meget dårlig
stand og det ikke er muligt for en bus at pasere andre
køretøjer på strækningen.
Finn laver et udkast til et brev til kommunen og sender det
til Peder
Skiltene er indkøbt og der bliver lavet en kontakt til
pressen for at få dem til at skrive noget om projektet
Datoen for seancen med pressen er fredag den 8.april
2011 kl. 14.00 ved JM byg i Nordenskov
Peder kontakter pressen.
Borgerforeningen i Nordenskov og Borgerforeningen i
Næsbjerg har ikke hørt mer i sagen, det aftalte møde som
kommunen havde lovet at indkalde til er endnu ikke blevet
-

3.c Busrute 98

3.d Skilte vedr. hen kastning af skrald

3.e Landsbypedel

4. Mødekalender

indkaldt og tiden nærmere sig.
Jens Erik Mathisen laver et udkast til et brev som Peder
sender på vegne af Udviklingsrådet
Der er aftalt møde den 17. maj 2011 hos Christian Jensen
Rousthøje.
Det er aftalt at datoer for resten af året fastlægges. Peder
vender til bage den 23 juni 2011
Møde med byrådet torsdag den 26. maj kl. 17.00 - ca.
21.00 i Blåvandshuk Idrætscenter, Pyramiden.

5. Eventuel

6. Punkter til næste møde

(adresseliste)
Se bilag 3

Velkomstkomite
Barcelona projektet
Busrute 98
Landsbypedel
Mål for kommende tiltag i udviklingsrådet

Formand

Referent

Peder Foldager

Finn Ladegaard

Bilag 1

Udviklingskatalog 2010
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1. Beskrivelse af udviklingsrådets område
Udviklingsråd Helle Vest dækker et område karakteriseret ved små landsbyer og et stort
landområde. Der findes byområder i Roust, Rousthøje, Næsbjerg, Øse og Nordenskov. Desuden
er der mange landbrug og faktisk en del industri i det åbne land. Der er stor pendling ud af

området til især Varde og Esbjerg, men også længere væk til det midt- og østjyske. Det vil sige, at
området for mange er et sted, hvor man bor, men ikke arbejder og derfor er væk fra i det daglige.
Altså et område som så mange andre landdistrikter i Varde kommune.
I udviklingsrådet arbejder vi på, at alle distrikter i vores område kommer i arbejdstøjet, og vi
prøver på at skubbe på og sætte projekter i gang i de enkelte foreninger, det er de jo også i gang
med i forvejen; men vi kan måske vær en form for ”fødselshjælpere.”
Det er vigtigt for os at pointere, at den udvikling, der skal ske hos os og i de øvrige udviklingsråd,
sker i et samarbejde og koordineret i hele kommunen.

2. Udviklingsrådets værdier
I alle byområder i Helle Vest Udviklingsråd er det selvfølgelig vigtigt, at man fastholder eller i
bedste fald udbygger det butiksliv, erhvervsliv og det befolkningstal, der findes for nuværende.
Derfor skal man slå på de værdier, der findes. Det er bl.a. at der fortsat skal være en skole, at der
er nærhed, altså at man kender hinanden (det er faktisk en kvalitet!), at der er et rigt foreningsliv,
at man gør opmærksom på naturens herligheder (f.eks. Karlsgårde sø, skovområder, Varde å m.m.)

3. Udviklingsrådets mål
Vi vil selvfølgelig, i ”kamp” med de andre Udviklingsråd i kommunen, forsøge at bevare vort
lokalområde. Vi skal dog også være klar over, at de enkelte udviklingsråd i virkeligheden vil det
samme. Vi vil også gerne i Helle Vest udbygge, skabe vækst, tiltrække nye indbyggere osv., men
det vil jo alle. Derfor tror vi som sagt, at vi også, ud over at se på vort eget område, må se på ”hele”
kommunen. Ud over det vi har nævnt, så se på vore ”lokale” mål nedenfor.

4. Handleplaner
Handleplanerne er jo hele tiden i bevægelse og under udvikling.
Diverse foreninger i de enkelte områder arbejder for nuværende med følgende fokuspunkter:


I NÆSBJERG OMRÅDET
- Nye boligområder / storparceller (se handleplan A)
- Forbedringer af vejbelægning i byen
- Gadelys på Agervigvej ”forlænges” til Agerholm
- Vigespor ved frakørsel på Vardevej ind til Næsbjerg
- Cykelsti til Varde (se handleplan B)
- Juniorklub
- Nyt kulturhus / forsamlingshus (se handleplan D)



I ROUSTHØJE OMRÅDET
- Evt. sammenlægning af beboerforeningen med ”beboerforening” i Roust
- Bevarelse af byens forsamlingshus



I ROUST OMRÅDET
- Stiftelse af beboerforening og evt. sammenlægning med Rousthøje Beboerforening
- trafiksanering gennem byen – bl. a. omfartsvej, så man undgår lastbiltrafik gennem byen



I ØSE / NORDENSKOV OMRÅDET
- Cykelsti fra Nordenskov forbi Øse Efterskole til Næsbjerg og videre til Varde
- Ny amfiscene med mere i byens anlæg
- Forbedring / bevarelse af forsamlings- og kulturhus
- Renovering af fortove og veje
- Renovering af legeplads



HELE OMRÅDET
- Udvikle infrastrukturen i alle byer og landdistrikter med relevante busforbindelser (se
handleplan C)
- Opdatere / udvikle hjemmesider

HANDLEPLANER:
A – Nye boligområder i Næsbjerg:

Der har vi sammen med borgerforeningen i Næsbjerg arbejdet for, at byggegrunde, der ligger på
Møllebakken, hurtigst muligt bliver byggemodnet, så de kan blive solgt. Det går efter vores mening
for langsomt. Vi har henvendt os til kommunen, så de er klar over, hvilke problemer det giver. De
bliver muligvis solgt til en privat investor, og så er vi jo ude af billedet. Det afklares vist nok ret
hurtigt. Ellers ”skubber vi på” så der forhåbentligt sker noget!
B – Cykelsti til Varde:
Der er gennem i hvert fald 6 år arbejdet med en cykelsti fra Nordenskov gennem Øse, Næsbjerg,
Gjellerup og til Varde. Jeg vil ikke her beskrive de fuldstændig urimelige forhold, det giver at cykle
på denne strækning. Blot vil jeg nævne, at 4 skoler, nemlig Nordenskov Skole, Øse Efterskole,
Næsbjerg Skole og Gjelleup Efterskole har elever, der bruger nævnte strækning. De skoler er
medunderskriver på ansøgning om ny cykelsti. Der ligger på kommunen adskillige ansøgninger,
som beskriver disse forhold. Blot vil jeg gøre opmærksom på, at der både sidste år og igen i år er
sendt ansøgninger om at etablere en cykelsti. Vi håber selvfølgelig, at den snart bevilges, og vi vil
vide at følge op på sagen.
C – Infrastruktur i hele udviklingsrådets område samt hele kommunen:
I vores eget område har vi set på cykelstier (se handleplan C ovenfor) og busforbindelser.
Det er vigtigt, at busserne passer til børnenes skolegang. Det har det knebet med til Næsbjerg
skole. Vi har gjort opmærksom på det i et brev til kommunen. Vi følger op.
Det er et ”must”, at hvis Varde kommune vil have at eksempelvis de unge mennesker skal gå i
skole i Varde, så skal der være busforbindelser fra alle dele af kommunen, så man ikke skal vente
alt for lang tid for at komme til og fra skole. Som det er nu tager en del elever til andre skoler,
fordi det er hurtigere og nemmere. Den kollektive trafik skal være optimal, så længe der er et
behov. Vi vil på næste møde med formændene for udviklingsrådene tage dette emne op, så vi kan
få en kvalificeret debat, der ”dækker” hele kommunen.
D – Nyt kulturhus/forsamlingshus i Næsbjerg:
En arbejdsgruppe har gennem et par år arbejdet med at planlægge og bygge et nyt
kulturhus/forsamlingshus i Næsbjerg. Det er ikke et arbejde vi som udviklingsråd er direkte
involveret i på nuværende tidspunkt; men indirekte har vi været ”inde over”, idet vi har bedt
Varde kommune, gennem en ansøgning, om at se på vejforholdene, hvor huset tænkes bygget.
Denne ansøgning er sendt til kommunen i juli måned og et egentligt svar er endnu ikke kommet. Vi
følger arbejdet og har tilkendegivet overfor arbejdsgruppen, at vi meget gerne vil være behjælpelige
i den udstrækning, vi kan. Så vi er med!

Bilag 2
Lokalsamfundsudvikling.
Rettelse 14 MAR 2011
Besøg af 6 personer fra Barcelona, i forbindelse med EU udvekslingsprogram for
borgerinddragende aktiviteter (aktiviteter udført/ der laves af frivillige).
Udkast til plan for besøg i tiden 30 MAJ – 19 JUN 2010.
Dato
Emne
Sted
Ansvarlig/kontakt
person
MAN 30 MAJ
Ankomst til Billund Lufthavn. Billund
Sabina og Poul
2011
Afhentes i bil
Indkvartering i sommerhus.
Blåvand
Lisbeth
TIR 31 MAJ
Velkomst
Sabina, Lisbeth og
2011
Møde i Væksthuset
Storegade 12, Varde
Poul
09.00-10.00
Varde kommune.
Bytoften 2, Varde
10.00-11.00
Udviklingsrådene
11.00-12.00
Frokost
12.00-12.45
Lokal aktionsgruppe(LAG)
13.00-14.00
Boulevardbebyggelsen
Isbjergparken
14.00-17.00
Middag i
17.00-18.00
Boulevardbebyggelsen
Skadehøjvej
19.00-21.00
Hundeklubben/FDF/huset
ONS 01 JUN
2011
Brosonskolen
Besøg på Brorsonskolen,
08.30-10.00
Skoleonkel
IFV
Idrætscenteret i Varde
10.30-12.00
Frokost i centeret
12.12.45
Varde Fiskeklubben
Engdraget, Varde
13.00-16.00
Middag på Carolineparken
Frisvadsvej
18.00.19.00
Carolineparken
19.00-NN
TOR 02 JUN
KR. HIMMELFARTSDAG
2011
FRE 03 JUN
2010
Besøger Væksthuset.
Væksthuset
09.00-11.00
Ambassadører, ved Juki
11.00.12.00
Paraplyen/Frokost
Paraplyen. Nørregade,
12.00- 13.00
Rundvisning i Varde by ved
Varde
13.00-16.00
Orla Duedahl.
Besøge Varde museum
Nisselaug/bokseklub , ved
Stålværksgrunden
16.00-17.00
Flemming Nissen
SØN 05 JUN
2011
Grundlovsdag
Ved Åen Jazz
13.00 – 21.00
MAN 06 JUN
Besøg Varde opland
2011
Stationsbygningen, som
Billum
Solveig Rasmussen
09.00-12.00
Sogneforeningen købte og i
standsatte, som bla. bruges til
lokalarkiv * vores nye
væksthus i den gamle

12.00-12.45
13.00-17.00

TIR 07 JUN
2011
09.00
09.30-12.00
13.00-15.00
15.00-17.00
ONS 08 JUN
2011
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-15.00
15.00-17.00
TOR 09 JUN
2011
09.00
O9.30 – 17.00

brugsbygning* Billum
Børneby* Turen rundt langs
Ho bugt, inkl. besøg med
smagsprøver på
Vadehavsprodukter, bla. ost,
vin og pølse* Endvidere vil vi
gerne fortælle om vores "gørbyen-ren" projekter* samt
naturligvis vores by/sogn, med
den unikke placering i forhold
til natur, placering i forhold
til Esbjerg/Varde etc.
Janderup/Aktivitetshuset H.C. Jensen
Frokost i Aktivitetshuset.
Hebovej
Hvordan vi blev årets landsby i
2009.
Bytorvet og vores traditioner
ifm. hermed.
Informationsplatformen med
byportalerne, hjemmesiden og
infotavlen.
Byen og den aktive Varde Å ladepladsen og
flodhavneprojektet.
Vores foreningsliv.
Helle Vest
Møde i Væksthuset
Storegade
Besøge Legeplads i Rousthøje
Christian Jensen
Nordenskole skole med Owen
Lund
Besøge Næsbjerghus
Tambours Have.
Nørre Nebel
Plan tilgår

Væksthuset.
Multiareal/skole
Karlsgårde sø og hjertesti
Gl. vandmølle Nørreholm
Hodde forsamlingshus
Hodde gamle skole og Varde å
Multiareal/skole
Janus kunstbygning (Frokost)
Hallen med cafe snabel og
voksenklub
Ny spejderhus
Vikingelund
Motionssti
/Cykelsti

Sig skole
Hodde/Thistrup
Horne
-

Anne Lis
Brodersen
Grethe Keldborg
Stig G. Larsen
-

FRE 10 JUN
2011
09.00
09.30-1145
13.00-14.30
14.45-18.00
LØR 11 MAN
13 JUN
TIR 14 JUN
2011
09.00
10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00
14.00-15.30

15-.30ONS 15 JUN
09.00
09.30-10.00
10.00-12.00
13.00-15.00
15.00-17.00

??
19.00 – 20.00
TOR 16 JUN
2011
10.00-12.30

12.30 – 13.15
13,30- NN
FRE 17 JUN
09.30
10.00-11.00
11.30-12.15

Møde i Væksthuset
Starup
Natur, Hyttebyen og traditionel UVR-Helle Øst
landbrug
Stor Landbrug
Foreningsliv, DGI, Helle
Hallen

Mogens Svarre

Pinse

Møde Væksthuset.
Ølgod Efterløns og
Ølgod/adresse???
Pensionistklub (morgenkaffe),
Linde Alle 8, Tonny
Tarbensen
Skulpturudstillingen i Ølgod,
Start ved Kulturhuset, Rigmor
Bek-Pedersen
Ølgod Bryghus (frokost),
Tværgade 5, Poul Bjerre.
Ølgod Ungdomshus,
Skolegade 18, Jesper Svender.
Ølgod Byskov, Friluftsscenen
(med overraskelse), afsluttende
snak med lokale foreningsfolk,
Jens Møller Jensen
Besøg Ansager
Møde Væksthuset
Mariehaven
Grillhytten
Handicapfiskepladser
Kulturhuset
Vi vil evt. køre en tur til Kvie
Sø.
Middag
Sommerspil i Varde.

Karin Nielsen
Ansager/Mariehaven

Arnbjerg
Besøg på Skallingen, Elipsen i Oksbøl
Ho med orientering om
foreningen Natur og Kultur i
Ho det frivillige arbejde, samt
foreningens aktiviteter.
Frokost på Ho Kro
Tirpitz-stillingen samt Blåvand
Fyr.
Møde Varde Kommune
Varde Kommune.
Lions. Du vælger selv

Jens Møller Jensen

Poul
Poul
Hanna Krammer
Hovej 17A
6857 Blåvand

Bytoften 2, Varde
Deltager efter
kommunens

12.15-13.00
Frokost
Væksthuset. Mad fra
bestemmelse
13.00-13.45
Natteravnene ved Tom Øhsl.
nabo
14.00-15.00
Rollemodeller
Hans Kjær
18.00 – 20.00
Vrøgumløb,
LØR 18 JUN
2011.
FRI
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-15.00
15.00-17.00
SØN 19 JUN
2011.
AFREJSE
Sabina/Lisbeth
08.00-10.00
Aflevering af hus og transport
10.00-12.00
til Billund Lufthavn
13.00-15.00
15.00-17.00
Planen er tentativ.
Besøg ved de enkelte Udviklingsråd.
De enkelte Udviklingsråd får en dag til rådighed, hvor de anmodes om at planlægge, tilrettelægge
og gennemføre et besøg, der viser arbejder med udviklingen og resultaterne af det frivillige arbejde,
herunder evt. LAG støttede aktiviteter
Afslutning på dagen af kontakt person, og hver uge afsluttes i Væksthuset af projektleder.
Kursiv= forslag ikke aftalt
Pris på sommerhus kr. 15.000,- fra 30 MAJ – 18 JUN 2011. Bil leje med 1000 km til kr. 10.000,- +
moms
Næste møde 28 MAR 2011 kl. 17.00 med alle tovholder (adressater må mail listen).
Mødested: Væksthuset, Storegade 12, Varde.
Mødet den 28 MAR 2011, har til formål at:
- Præsenterer de enkelte tovholder.
-

gennemgå formål, reglerne og økonomien for besøget.

-

afstemme tiderne inden for de enkelte dage, herunder frokost og evt. middage,

-

fastlægge mødepunkter de enkelte dage og i løbet af dagen der hvor der er flere tovholdere
og

-

Få afklaret evt. spørgsmål.

Bilag 3

Bestyrelsen for udviklingsråd Hellevest
For Nordenskov/øse, Næsbjerg og Rousthøje/Roust
Formand:

Peder Foldager
Grønmosevej 13 6823 Ansager
Tlf. 75298168 eller 40913092
Mail: peder.foldager@hansen.mail.dk

Næstformand:

Kim Andersen
Hostrupvej11, Nordenskov 6800 Varde
Tlf. 40350675
Mail: kim@hojvangbyg.dk

Kasserer:

Benny Christensen,
Skoleparken 55, Næsbjerg 6800 Varde
Tlf. 75267303
Mail: bc@trucklageret.dk
Finn Ladegaard
Hovedgaden 7, Næsbjerg 6800 Varde
Tlf. 23666981
Mail: fla@nnf.dk
Jens Erik Mathiasen
Hostrupvej 5, Nordenskov, 6800 Varde
Tlf. 75261314
Mail: je@jmbygnordenskov.dk
Christian Jensen,
Dyrbækvej 1a, Rousthøje, 6818 Aarre
Tlf. 75169058
Mail: chrrousth@post.tele.dk
Thomas Locht
Møllebakken 56, Næsbjerg, 6800 Varde
Tlf. 75267358 / 40167358
Mail: thomaslocht@yahoo.dk

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

-

-

