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Dagsorden:
1. Funktions beskrivelser

Bilag 1

2. Varde Marathon

Bilag 2

3. Udviklingskatalog

Bilag 8

4. Igangsætning af projekter:
- Film og Qr-koder

5. Tanburgshave

6. Nyt fra FUR
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Bilag 5

Gennemgang af udleverede
funktionsbeskrivelser. Finn laver
beskrivelse til sekretærfunktionen. Til
rettelser vedr. FUR og kasserens
godkendelse af bilag.
Sagen blev drøftet, og vi sørger for
kontakt til løbeafdelingen i NRUI og NUIF.
Finn er tovholder.
Kataloget udarbejdet i 2010 skal opdateres
og de 3 delområder skal komme med
forslag som skal godkendes. Bjarne sørger
for at skrive ændringerne ind inden næste
bestyrelsesmøde. (han modtager materiale
senest 1 uge før)
Thomas kontakter Katrine Frisberg
(journalist) for evt. drejebog til film om de
tre byer og Tambourshave/Karlsgårde, film
der skal fungere via QR koder.
Finn Ladegaard er blevet kontakt person i
Næsbjerg. Christian er blevet kontakt i
Roust- Rousthøje og Peder Foldager er
kontakt person i Nordenskov. Peder har
også kontakt til Katrine og afventer oplæg
fra hende. Christian har lavet en
”prototype” og den er lagt på Youtube. Vi
drøftede hvordan vi kommer videre med
projektet. Der skal laves et oplæg til
Tistrup News, Finn, Peder og Christian
mødes den 15/8-2013 kl. 19.00 hos Finn.
Følgende hovedgrupper blev valgt:
1. Borgerforening
2. Idrætsforening
3. Bosætning/byggegrunde
4. Skole
5. Erhvervsliv
6. Natur/grunddata
Christian vil samle/tilrette
punkterne.
Området omkring Karlsgårde Sø skal være
hovedindsatsområde. Peder vil sammen
med Frode Lauridsen tage kontakt til
HHST for at samle alle gode kræfter. (SE
og Varde Kommune og evt. fonde er
tænkt ind over)
§ 17 udvalg (evt erstatning for
Vivavarde/udviklingsråd) Borgmesteren
har forhørt sig hos de politiske partier og
tilbagemeldingen er positiv. Efter næste

7. Møde med Varde byråd den 28/5
Bilag 3

8. Nedrivnings puljen

Bilag 4

9. Årets landsby i Varde 2013

Bilag 6

10. ”Markedsføring og
synlighed/synliggørelse”.

Bilag 7

11. Økonomi

Bilag 9

Vi sender et brev til Varde Byråd med
opfordringen til at afsætte et beløb på
næste års budget. Finn sender et brev til
de 3 borgerforeninger med info.
Vi sender opgaven videre til de 3
borgerforeninger.
Alle er inviteret. Mødet med Arne Bisgård
fra Skive Kommune er den 26. september.
Foredrag med Gunnar Ørskov er den 26.
november.
Gennemgang af udgifter og budget.
Fortsat midler til yderligere tiltag.

12. Eventuel

Intet til dette punkt

13. Møde datoer

27/8- kl. 19.00 Gert
7/10- kl. 19.00 Thomas
25/11- kl. 19.00 Peder
10/1 – kl. 18.00 med efterfølgende
Julefrokost
24/2- kl. 19.00 Kim
11/3 – kl. 19.00 Generalforsamling

Formand Finn Ladegaard
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valg nedsættes udvalget hvor mange af de
nuværende udvalg( udviklingsråd, Viva
Varde, evt. LAG- midler,og udviklingsafd.
indregnes)
Ønske om mere struktureret mødeform
med oplæg fra alle udviklingsråd.
”Markedsformen” er med til at øge
interessen.

Referat Gert Lindberg

Bilag 1
Bestyrelsens arbejdsopgaver
Funktionsbeskrivelse for
Generelt ansvarlig for
Vælges af
Ansvarlig overfor
Arbejdsopgaver
Internt i bestyrelsen

FORMAND
Driften af Udviklingsrådet Hellevest
Bestyrelsen / Generalforsamlingen
Generalforsamlingen
 Indkalde til ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder
 Lede ovennævnte møder
 Uddelegere ansvar og opgaver til bestyrelsen
 Sikre at alle oplysninger/meninger kommer frem og drage konklusionerne heraf
 Sikre at beslutninger kommer til udførelse (hvis det ikke er blevet pålagt andre)
 Har bemyndigelse til at træffe beslutninger i sager, der ikke kan afvente
bestyrelsesmøder
 Deltage i eksterne møder herunder FUR
 Holde bestyrelsen orienteret om skrivelser, der tilgår formanden
 Sikre et godt liv i bestyrelsen

Arbejdsopgaver
Internt i Bestyrelsen

 Mødeleder ved møder i Udviklingsrådet Hellevest
 Igangsætte/inspirere og fremsætte nye ideer og målsætninger samt foreslå
løsninger.
 Indkalde til generalforsamling

Arbejdsopgaver
Eksternt
Back up
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 Tegne foreningen i forhold til presse samt andre interessenter
Etc.
Næstformanden

Bestyrelsens arbejdsopgaver
Funktionsbeskrivelse
Generelt ansvarlig for
Konstitueres af
Ansvarlig overfor
Arbejdsopgaver
Internt i bestyrelsen

NÆSTFORMAND
Driften af Udviklingsrådet Hellevest i samarbejde med formanden
Bestyrelsen
Bestyrelsen/Generalforsamlingen
Hjælpe formanden med at.:
 Indkalde til ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder
 Lede ovennævnte møder
 Uddelegere ansvar og opgaver til bestyrelsen
 Sikre at alle oplysninger/meninger kommer frem og drage konklusionerne heraf
 Sikre at beslutninger kommer til udførelse (hvis det ikke er blevet pålagt andre)
 Har bemyndigelse til at træffe beslutninger i sager, der ikke kan afvente
bestyrelsesmøder
 Sikre et godt liv i bestyrelsen

Arbejdsopgaver
Internt i foreningen

Etc.
Hjælpe formanden med at.:
 Mødeleder ved møder i Bestyrelsen
 Igangsætte/inspirere og fremsætte nye ideer og målsætninger samt foreslå
løsninger.
 Indkalde til generalforsamling
 Sikre egnede kandidater til diverse råd og nævn

Arbejdsopgaver
Eksternt
Back up
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Etc.
Hjælpe formanden med at.:
Formanden

Bestyrelsens arbejdsopgaver
Funktionsbeskrivelse for
Generelt ansvarlig for
Vælges af
Ansvarlig overfor
Arbejdsopgaver

KASSERER
Økonomien i Udviklingsrådet Hellevest
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen
 Sørge for betaling af foreningens udgifter
 Refundere udlæg foretaget af bestyrelsesmedlemmer under forudsætning
aflevering af godkendt bilag
 Sørge for at bogføring og bilag er klargjort til revision
 Opstille regnskab til revision
 Forelægge regnskabsoversigt til hvert bestyrelsesmøde

Arbejdsopgaver
Internt i foreningen
Afløses af
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Etc.
 Gennemgå regnskab med revisor
 Gennemgå regnskab på generalforsamling
Etc.
Ved kassererens forfald, aftales det i bestyrelsen, hvem der overtager opgaven

Bestyrelsens arbejdsopgaver
Funktionsbeskrivelse for
Generelt ansvarlig for
Vælges af
Ansvarlig overfor
Arbejdsopgaver

Sekretær
Referater og Hjemmeside i Udviklingsrådet Hellevest
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen
 Sørge for at der bliver lavet referat fra alle møder
 Få lagt alt relevant på Hjemmesiden
 ETc

Arbejdsopgaver
Internt i foreningen

 Sørge for at der bliver lavet referat fra alle møder
 Få lagt alt relevant på Hjemmesiden
 ETc

Afløses af
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Ved sekretærens forfald, aftales det i bestyrelsen, hvem der overtager opgaven

Bestyrelsens arbejdsopgaver
Funktionsbeskrivelse for
Generelt ansvarlig for
Vælges af
Ansvarlig overfor
Arbejdsopgaver
Internt i bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem
Driften af Udviklingsrådet Hellevest
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen
 Deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet
 Være velforberedt til bestyrelsesmøderne
 Ved evt. afbud meldes det til formanden
 Etc.

Arbejdsopgaver
Internt i foreningen

 Deltage i udvalgsarbejdet
 Deltage i foreningens aktiviteter
 Etc.

Arbejdsopgaver
Eksternt
Back up
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.
Bestyrelsen

Bilag 2

Hej Peder.
Vi skal til Varde Marathonløb i år præsentere en nyt 10 km rute, som skal starte og slutte ved Helle
Hallen den 6. Oktober. Vi håber at 150-200 løbere vil benytte dette tilbud, ja faktisk er de første
tilmeldingsdag til 10 km ruten allerede tikket ind Her i juni. Det ville være rigtig godt, hvis vi
kunne få jeres del af den gamle Helle Kommune med også, så rigtig dejligt, hvis I vil bakke op
omkring det og hjælpe med at få ruten lagt fast. I alt satser vi på 500 løbere i år.
Det vi har brug for er at 1-2 fra lokalområdet omkring 10 km ruten vil melde sig til vores
styregruppe, der pt består af 10 personer. Vi holder fra August og til løbet er afviklet 3-4
aftenmøder og så er der naturligvis lidt ekstra arbejde i forbindelse med selve løbsdagen. Vi har
allerede alt på plads omkring tidstagning, forplejning, markedsføring og alt andet praktisk omkring
løbet, så arbejdet vil primært være kontakt til lokale hjælpere langs ruten samt evt at finde
sponsorer.
Men det allerførste vi har behov for fra vedkommende/jer er at få et bud på, hvor ruten kunne ligge,
hvis den skal være 10 km og start og mål skal være Helle Hallen. Den behøver ikke være præcis 10
km, da vi sammen med en opmåler fra Dansk Atletik Forbund når lavet en lille sløjfe et sted på
ruten, så det kommer til at passe helt præcis med 10 km og ruten dermed bliver officiel i DAF regi.
Så snart vi har 1 eller 2 navne og mailadresser, vil de få information om vores møder Og blive
inviteret med. Næste møde er medio August. Nærmere Info følger.
På forhånd tak for jeres interesse.
Med venlig hilsen
Jesper Christiansen
Varde Marathon

Peder Foldager skrev den 16.06.2013 11:39:
Hej Jesper

For efterhånden 1-2 måneder siden blev jeg kontaktet af Varde Marathon ang. om Udviklingråd
Helle Vest ville bakke om arbejdet med udvikling af Varde Marathon og om det herved kunne være
en ide at lave en mindre rute ind i Helle Vest området. Jeg var positiv, men ville lige vende det med
min bestyrelse.
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Jeg husker desværre ikke navnet på vedkommende, idet jeg sad i en bil, da jeg blev ringet op.
Vedkommende lovede at sende en mail til mig efterfølgende, men det synes jeg ikke at have
modtaget.

Ved ikke om, det var dig Jesper som jeg talte med?? Og hvis ikke, så vil jeg høre om det er noget,
som du kender til. Jeg har spurgt Udviklingsråd Helle Øst, men de kender ikke noget til sagen, men
svaret er nej.

Under alle omstændigheder synes vi fra Udviklingsråd Helle Vest, at du det kunne være rigtig fint,
hvis løbene kom til at dække og involveret hele Gl. Helle kommune med Helle Hallen som
knudepunkt.

Jeg vil høre om vi skal gøre noget og givet fald, hvordan vi kommer videre.

Med venlig hilsen

Peder Foldager
Udviklingsråd Helle Vest
40913092
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Bilag 3

Dato
Dok.nr.
Sagsnr.
Ref.

28. 05.2013
19153-13
12-7876
Haje

Borgerinddragende aktiviteter

Oversigt over tilbagemeldinger fra de ni udviklingsråd, om hvad de ønsker at anvende de
30.000 kr. til i 2013:
Udviklingsråd:

Forslag til anvendelse:

Blaabjerg

Her i Blaabjerg området ligger projektet
”Naturpark Vesterhavet” os meget på sinde. Vi
vil derfor gerne anvende puljen til afholdelse af
et borgermøde i lighed med sidste år, dog med
hovedvægt på Naturpark Vesterhavet.
Borgermødet skal afholdes på Henne Kro, der
er lige på grænsen mellem Blåvandshuk og
Blaabjerg områderne og vi inviterer i
ugeaviserne.
Hovedtemaet er formidling af Naturpark
Vesterhavet projektet – der vil desuden være
tid til debat om udvikling i den vestjyske del af
Varde Kommune. Alle kan deltage i drøftelser af
naturparkens muligheder for lokalsamfundet.
I lighed med sidste år, vil vi invitere de enkelte
lokalråd samt andre ildsjæle, og således igen give
en ramme for deres networking. Derudover er
mødet åbent for borgere med interesse for
Naturpark Vesterhavet.
Mødet skal afholdes i forbindelse med
Naturpark Vesterhavets høringsfase og dato for
mødet er den 24. april.
Deltagerantallet kan max. blive 110 personer. Vi
har behov for at dække udgifter til bespisning og
annoncering, samt evt. småudgifter til
materialer.

Blåvandshuk

Vi har i Blåvandshuk Udviklingsråd valgt at
fordele pengene til følgende projekter:
1) Undersøgelse af mulighederne for
etablering af badebro mv. ved
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Præstesøen i Oksbøl. Søen er fornylig
renset op og er derfor nu anvendelig til
badning. Projektet er tildelt 15.000 kr.
2) Natur & Kultur i Ho: Etablering af 2
borde/bænkesæt i hårdt træ ved Ho
Havn samt 3-4 bænke langs Nyengvej
(mod Ebbevejen til Langli). Projektet er
tildelt 15.000 kr.
Helle Vest

Helle Vest har valgt at anvende de 30.000 kr. til
to projekter:
Projekt 1: Formålet er at styrke
synliggørelsen af vore byer i området,
således at det kan fremme udviklingen og
bosætningen i henholdsvis Nordenskov,
Næsbjerg og Roust/Rousthøje.
Udviklingsrådet vil i samarbejde med de tre
byområder Nordenskov/Øse, Næsbjerg og
Rousthøje/Roust få lavet en film for hver af de
tre områder. Filmene skal fortælle den gode
historie om de tre byområder, herunder bl.a.
hvilke aktiviteter og tilbud, der findes i området,
erhvervsliv, skole og bosætning.
Adgangen til filmen skal laves via QR koder og
hjemmesider.
Der skal derfor indkøbes skilte med QR koder
som kan sættes op ved byportalerne/byskiltene,
således at når man kører ind i et byområde kan
man let og nemt få adgang til en lille film for
området og dermed blive hurtig informeret.
Projekt 2: Formålet er at skabe mere
synlighed og aktivitet vedr. natur og
turistområdet Tambours Have og
Karlsgårde Sø.
Udviklingsrådet vil i samarbejde med den
nedsatte projektgruppe omkring Tambours
Have/Karlsgårde Sø medvirke til synliggørelse af
området, generelt og til synliggørelse af de
konkrete tiltag og aktiviteter i løbet af
sommeren 2013. I prioriteringen skal der lægges
vægt på, at tiltagene giver øget udvikling af
området i form af flere aktiviteter/attraktioner
og dermed flere besøgende.

Helle Øst
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Udviklingsrådet for Helle Øst har valgt at
anvende de 30.000 kr. til at præsentere
borgerne i vort område for muligheder for at
deltage i CO2 besparende og CO2 neutrale
initiativer omkring deres boliger og bedrifter. Vi
har valgt at arrangere en ”messe” i Helle Hallen
i en weekend (1-2 dage) i september, hvor

interesseorganisationer og firmaer inden for
branchen for energibesparende og CO2
neutrale anlæg mv. kan leje en stand for at
præsentere deres koncepter og produkter.
Dette tænkes suppleret dagen igennem med
skemalagte kortere oplæg og foredrag fra
udvalgte oplægsholdere. Dertil kommer
muligheder for de besøgende for at deltage i en
workshops om forskellige emner inden for
vedvarende energi og besparelsestiltag i den
daglige husholdning.
Ideen til messen er udsprunget af den
omstændighed, at ikke alle borgere fik chancen
for at være med, da 6kW solcelleanlæg kunne
monteres på særligt gunstige vilkår i slutningen
af 2012. Der er også dem, der har huse uden
den ideelle sydvendte tagflade og/eller med en
beliggenhed under skyggende træer o.l. i
nabolaget. Messen kan være med til at formidle
muligheder for at etablere en andelsforening
eller lignende til opbygning af et fælles energiog varmeanlæg, som man kan tegne anparter i
ud fra sit private energiforbrug.
En potentiel mulighed kunne være et
energianlæg i området ved Helle Hallen og
Vrenderup Genbrugsplads. Sammen med et evt.
kommende Helle Erhvervscenter ved Helle
Hallen ser vi det som en mulighed, at hele
området vil kunne udvikles til en ”Helle
Udviklingspark”, som skal gøre fremtidig
bosætning i denne den østligste del af Varde
Kommune særligt attraktiv, idet såvel nye
boliger som gamle kan kobles på det fælles
energianlæg og blive 0-energihuset (eller næsten
0-energihuse).
Der skal præsenteres mange former for
energiløsninger – såvel husstandsmøller som
solceller, solfangere, jordvarme og
varmepumper og biogasanlæg, o.s.v.
Det er håbet, at energimessen kan inspirere og
opmuntre borgere i kommunen til at tage
initiativer til forbedret energiudnyttelse.
Det er endnu ikke fastsat, om messen skal
strække sig over en enkelt dag eller en hel
weekend. Det afhænger af økonomien, lige som
antallet og udvælgelsen af oplægsholdere på
messen vil blive afhængig af budgettet. Vi regner
med, at de 30.000 kr. alle vil blive brugt på
arrangementet.
Hodde-Horne-Sig og Tistrup (HHST)

I budget for HHST har vi planlagt flg.
Borgerinddragende tiltag:
1) Borgermøder
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Der afholdes 3 stk. borgermøder i
henholdsvis, Hodde-Tistrup, Horne og
Sig. Vi hat tidligere afholdt disse møder i
byerne med meget stor succes. Når vi
afholder disse borgermøder, er vi
meget glad for, endelig, at kunne sørge
for forplejning til de frivillige, der vil afse
tiden til at hjælpe med udvikling i
byerne. Det kan være en kop kaffe eller
lidt at spise. Vi synes det er pinligt, at
indbyde til samling, og borgerne selv
skal betale for forplejningen. Derudover
er det en god måde at gøre
udviklingsrådet mere synligt hos
kommende borgere.
2) Kend din by/naboby!
Vi vil gerne prøve at ryste helle HHST
lidt mere sammen. Der planlægges en
event i hver by, hvor foreningerne i de
enkelte byer, har mulighed for at vise
egne borgere og nabobyens borgere,
hvad de kan tilbyde. Altså 3-4 dage med
aktivitet og liv i byerne. Der er afsat
midler til annoncering og diverse
plakater til ophængning.
3) Infotavle i Tistrup.
Der gives et tilskud til infotavle i
Hodde/Tistrup Hallen for at gøre
udviklingsrådet mere synligt.
Skovlund-Ansager

En kort beskrivelse af, hvad Skovlund-Ansager
UR vil bruge de 30.000 kr. til:
1) Vi vil være medfinansierende i en
hjertestarter, som skal placeres i
Skovlund og vi vil formidle undervisning
af interesserede fra både Skovlund og
Ansager. Undervisningen skal foregå på
arkivet i Ansager. Dette tiltag tror vi
kan være med til at synliggøre UR.
2) Vi vil i starten af 2013 begynde at se på
sti forbindelse mellem Skovlund og
Ansager Å, ude ved det gamle
stemmeværk og se på udnyttelsen af
området derude.
3) Vi vil i 2013 se på hvordan man får en
sti fra Ansager til Kvie sø, en sti der vil
gøre det mere attraktivt for turister ved
Kvie sø at besøge Ansager.
4) Vi har sat arkivet i gang med at lave
foldere, der beskriver cykelture i
Ansager, Skovlund, Stenderup og
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omegn. Vi vil der bruge de penge der er
uddelt fra Viva Varde, men vil supplere,
hvis det ikke slår til.
Varde By

Rigtig mange borgere i Varde By er stadig ikke
bevidste om eksistensen af Udviklingsrådet – og
hvad rådet beskæftiger sig med.
Vi har derfor behov for at lave et WOWprojekt, der kan øge bevidstheden hos
borgerne.
Et tema, som de fleste kender er Frello.
Vi har derfor valgt at gå ”all-in” med de 30.000
kr. til projektet på Sct. Jacobi, hvor en projektor
skal vise fragmenter af Frellos malerier.
Lærredet bliver bagvæggen på Frello Scenen.
Det er et element fra vores idé-katalog, som vi
kalder Frello Oplevelsesloop, der har til hensigt
at få Frello ud i bybilledet som en attraktion for
borgerne og turisterne.
Udover billeder af Frello’s malerier kan vi også
indsætte dias med oplysning om vores eksistens
og eventuelle projekter, uden at det dog må
overskygge Frello elementet.
Der vil selvfølgelig blive en åbningsseance når vi
starter projektet op, og der har vi en mulighed
for at få en dialog med de fremmødte.

Varde Opland

Udviklingsrådet har valgt at dele aktiviteterne og
pengene ud på de fire områder:
Alslev: Borgermøde om bosætning og trafik
forhold i Alslev nu og i fremtiden, ønske om
Byportal samt oprettelse af stisystemer.
Mejls-Orten-Tinghøj: Samle alle bestyrelser og
udvalg i MOT området og informere om
udviklingsrådet. At få opsat info-søjle ved
indfaldsvejene til byerne i hele MOT området.
Janderup: At anvende det kommunale tilskud til
afholdelse af en Bobledag for hele sognet.
Bobledagen vil være en aktivitetsdag (aften)
hvor der vil være mulighed for at alle foreninger
og ildsjæle i øvrigt har mulighed for at orientere
om hvad der sker, samt udveksle erfaringer og
indsamle ideer til fortsat udvikling i
lokalsamfundet.
Billum: At få sat gang i bosætning, så vi kan
fastholde alle de aktiviteter vi har og ikke
mindst at Billum Børneby kommer til at køre i
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trygge rammer. Bosætningskampagnen havde
man tænkt kunne være en form for ”Åben By”
med fremvisning af de faciliteter vi har i Billum,
men også af kommunale grunde som
forhåbentligt er klar til salg i nær fremtid.
Ølgod

En kort redegørelse for, hvorledes Ølgod
Udviklingsråd påtænker at anvende de 30.000
kr. i 2013:
1) Borgermøder, forplejning
Vi forventer at afholde nogle
borgermøder i 2013 om forskellige
aktuelle emner:
- Vi skal have drøftet fremtiden for
stationsbygningen og udarbejdet
projektplan
- Vi skal have udmøntet
frivilligpolitikken, og have aflæst
borgernes holdning til at deltage i
forskellige frivilligt arbejde
- Vi skal have samlet repræsentanter for
foreningerne, for at drøfte fælles
udfordringer og fælles muligheder.
2) Frivillig –projekter
Der foregår allerede meget frivilligt
arbejde nu. Vi oplever ofte, at nogen er
klar til at gøre en indsats, løse en
opgave, men ikke lige synes at de selv
skal afholde direkte udgifter, til
materialer m.m.
Her har vi tænkt os at kunne give lidt
starthjælp til et par projekter.
3) Inspiration-tiltag:
Nogen gange skal der lidt inspiration til
for at se nye muligheder og hente
motivation. Vi kan forestille os, at der
konkrete udfordringer eller opgaver
arrangeres en studietur, eller at der
indhentes en konsulent eller
foredragsholder.

Som udgangspunkt forventer vi at bruge ca.
10.000 kr. til hvert af ovenstående tre
hovedpunkter.
Fælles Udviklingsrådet
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FUR ønsker et aften arrangement fra kl. 18.30 –
21.30 med emnet ”Markedsføring og synlighed”.
Gunnar Ørskov kontaktes for at høre om han
kan dække emnet med et inspirerende og

underholdende foredrag.
Arrangementet er for alle udviklingsråds
medlemmer og kombineres med den årlige
julefrokost.
Dato for arrangementet tilgår udviklingsrådene,
så snart aftalen er på plads.

Bilag 4
Til Udviklingsrådene
Som led i regeringens vækstplan er der afsat 200 mio. kr. i 2014 og igen i 2015 til istandsættelse og
nedrivning af faldefærdige boliger i byer under 3.000 indbyggere og landdistrikter. Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter har nu udmeldt ansøgningsfrist til puljen, herunder udmeldt hvilke
kommuner, der kan søge om hvor meget.
Varde Kommune kan som udgangspunkt søge 2,9 mio. kr. i 2014. Kommunens anvendelse af
midlerne forudsætter kommunal medfinansiering på 40 pct. Såfremt Varde Kommune selv afsætter
1,9 mio. kr. vil der samlet være en pulje på 4,8 mio. kr. til landsbyfornyelse. Puljen til
landsbyfornyelse kan anvendes til istandsættelse/nedrivning af nedslidte boliger, nedrivning af
private erhvervsbygninger i byer med færre end 3.000 indbyggere, fjernelse af skrot og affald på
boligejendomme samt kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse
eller nedrivning. Varde Kommune forventer at ansøge ministeriet om det fulde beløb.
Varde Kommune modtager ministeriets vejledning for anvendelse af puljen efter sommerferien,
hvorefter vi vil udarbejde et forslag til den videre proces omkring anvendelse af midlerne i Varde
Kommune. Til orientering forventer Varde Kommune, at den konkrete anvendelse af midlerne først
afklares efter byrådets budgetvedtagelse i oktober.
Gennem de senere år har Varde Kommune nedrevet 7 boliger med fokus på faldefærdige boliger,
der er synlige fra befærdede veje. Der er fortsat er behov for en aktiv indsats mod faldefærdige
bygninger. Det gælder ikke mindst private erhvervsbygninger og tomme boliger i hovedgader.
Jeg opfordrer til, at I videresender denne orientering til de lokale borgerforeninger mv. i jeres
lokalområder.
Puljen til landsbyfornyelse skal anvendes i løbet af 1½ år. For at sikre, at vi anvender midlerne
bedst muligt, vil vi i løbet af efteråret henvende os til Jer omkring, hvilke faldefærdige bygninger i
jeres område, som I foreslår istandsat eller nedrevet.

Venlig hilsen
Jens Josephsen
specialkonsulent
Varde Kommune, Team Plan
Telefon 7994 6805
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Bilag 5
Hej alle
Jeg har modtaget nedenstående samt talt med Frode Lauridsen fra styregruppen.
For mig er det helt at man smelter Havens Venner og styregruppen sammen da de nok har arbejdet efter
samme formål. Men jeg synes nok, at det er lidt ærgerligt, at man ikke har hele området inde i billedet,
altså karlsgårde Sø området.
Frode og jeg fik os snakket frem, at vi skulle prøve samlet alle relevante foreninger med interesse i område
for at sætte turbo på den del.
Det vil jeg prøve at sætte lidt skub i, med mindre i protesterer helt vind.
Mvh.
Peder

Fra: mads sørensen [mailto:madsfarmer@yahoo.com]
Sendt: 11. juni 2013 14:53
Til: bjfl@varde.dk; Chkr@varde.dk; fhc@mail.tele.dk; Ellen Margrethe Hansen; Frode Lauridsen; Jørn S
Pedersen; Johanna Prins; pvc@cdnet.dk; Anne lis; Heino Mølholm
Cc: peder.foldager@hansen.mail.dk
Emne: Styregruppen Tambours have
Styregruppen har på et møde den 28 maj diskuteret sit formål, samt fremtid. På mødet deltog desuden
Havens Vennner. Styregruppen blev nedsat efter et møde arrangeret af Udviklingsrådene Helle Vest og
HHST. Styregruppen har efterfølgende afviklet en møderække, med deltagelse af repræsentanter fra Varde
Kommune. Der er under disse møde fokuseret hovedsalig på udvikling og events i Tambours have. Der er
ikke fokuseret meget på Karlsgårde-sø området. Styregruppen har efterfølgende på opfordring fra Varde
kommune diskuteret den fremtidige rolle og fremtid. På mødet blev flere synspunkter fremlagt og diskuteret.
Konklusionen efter mødet er at Styregruppen ønskes nedlagt og fremadrettet fungere under Tambours
haves Venners vedægter (Se Vedhæft) Styregruppen formål ligger i tråd med Tambours haves venners
formålsparagraf. Dette skaber desuden mulighed for ansøgniger af fondsmidler hvilket Styregruppen ikke har
haft mulighed for tidligere. Medlemmerne af Styregruppen opfordres til at indtræde i Havens venner, samt
yde en indsats for at "kickstarte" foreningens engegement. Der vil fremadrettet blive afholdt 4 årlige møde i
Tambours haves venner, hvoraf 2 møder afvikles med repræsentanter fra Varde kommune
Er der indsigelse og/eller bemærkninger til denne strukturelle ændring??
mvh
Mads Sørensen
tlf 21268153

18

Bilag 6

LAG VARDE

Årets Lokale Landsby 2013
Skal jeres landsby kåres til ”Kommunens Landsby 2013?”
Den Lokale Aktionsgruppe – LAG Varde – vil i samarbejde med Varde Kommune kåre årets lokale landsby år
2013. Vinderen får 10.000 kr. fra LAG Varde og Varde Kommune fejrer landsbyen med en indgraveret
messingplade, med musik af Varde Garden og med en flagallé.
Ansøgningsfrist 13. august og ansøgninger skal sendes til lokalsamfundskonsulent Hanne Jespersen, Bytoften
2, 6800 Varde eller pr. mail til haje@varde.dk
Eventuelle spørgsmål kan rettes til ovenstående på 7994 7963.
Vinderen går automatisk videre til den landsdækkende konkurrence: Årets Landsby 2013, der er udskrevet af
Landsforeningen Landsbyerne i Danmark.
Temaet for 2013 er: ”Landsbysamfund i udvikling gennem mere bosætning, flere arbejdspladser og
bedre kommunikation”.
Afgørende for mere liv på landet er bosætning af nye borgere – arbejdspladser ved iværksættere, håndværk,
småindustri, hjemmearbejdspladser – hurtigt bredbåndsnet (fibernet), mobildækning. ”Landsforeningen
Landsbyerne i Danmark” ønsker med temaet i år at sætte fokus på 3 afgørende, fysiske områder for mere vækst
og udvikling i vore landsbyer og landdistrikter: Bosætning, arbejdspladser og kommunikation.
For at gøre det muligt for lidt større landsbysamfund at deltage, er antallet af landsbybeboere i år
sat til 1500 (tidligere 1000 beboere).
Vinderen kåres på LAG Vardes bestyrelsesmøde den 21. august, og får umiddelbart derefter besked.
Dato for festligholdelse, i løbet af efteråret, aftales direkte med vinderlandsbyen.
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Bilag 7

Hej Udviklingsråd
Indtil videre har jeg reserveret tirsdag den 26. november til foredrag med Gunnar Ørskov om
”Markedsføring og synlighed/synliggørelse”. Det kan godt være han ændrer lidt i min arbejdstitel,
men hvad siger I til datoen? Kolliderer det med andre større arrangementer i jeres regi?
Gunnar vil gerne have godt 2 timer til hans oplæg, og derfor arbejder jeg ud fra at vi starter med at
spise kl. 18.00 – 19.00, hvorefter han får resten af aftenen fra kl.19.00 – ca. 21.30 måske 22.00 inkl.
en kaffepause undervejs.
Aftenen er for alle udviklingsråds medlemmer, som vi aftalte på FUR mødet. Jeg udsender
indbydelse til såvel mødet med Arne Bisgaard og dette arrangement, når vi kommer ind i august
måned.

Med venlig hilsen
Hanne Jespersen
Lokalsamfundskonsulent og
LAG Koordinator
Varde Kommune
7994 7963
2016 1007
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Bilag 8
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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
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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
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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.
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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!
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Bilag 9

UHV - 2013

Bilag budget
indt.

budget bevilget faktisk Faktisk
udgift

kassebeholdning 1 jan 2013
udgifter møder etc
bænk Nordenskov
borger indragende aktiviteter/hjemmesider

nr. 1
nr. 2
nr. 3 30000,00

2785,00
650,00

Generalforsamling 2013
erstatningsskilte 6 stk / hold ren

nr. 4
nr. 5

214,11
4375,00

projekt gr. Tambours Have

nr. 6

10000,00

3 stk skilte fra UHV 2013/bænke

nr. 7

Bestyrelsesmøde på NæsbjergHus
3 sæt bænke
3 sæt bænke tillæg for handicapvenlig
"goribehandling"

nr.8
nr.9

tilskud møder etc / kommunen
3 film
QR koder
15 skilte m. koder
Samarbejde foren. I Nordenskov

24990,00

nr.
10
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udgift

24989,90

6525,00
900,00
500,00

01-jan 15-jan
01-jan 22-jan
26-feb 30000,00
2101-jan
mar
11-jan 08-apr
2601-jan
maj
26maj
22maj
04-apr 21-jun
04-apr
04-apr

6000,00

2785,00
650,00

214,11
3877,50
2793,00
495,00
245,00
6600,00
0
0

6000,00
5000,00
1000,00
14000,00
2600,00

renteindtægt
renteindtægt
renteindtægt
renteindtægt

over- / underskud - 2013

indt.

Faktisk

01-jan
01-jan
01-jan
04-apr

01-apr

60990,00 48549,11
12440,89

10,31

61000,21

17659,6
43340,60

