
 

 Generalforsamling HHST – 2010                             

Beretning, den 9.marts – Horne 

Set tilbage på året 2010 

Året 2010 har været et år præget af udfordringer og hvor høringssvar til 

Kommunens Spareplan 2012 har fyldt særdeles meget. 

Udviklingsråd – roller og synlighed 

Starten af året var med fokus på roller og synlighed for udviklingsrådets arbejde. 

Punkter, som åbenbart har været på dagsorden i nu snart lang tid. Udviklingsråd 

er fortsat noget ”nyt” for mange og viser hvor svært det er med at ændre ”gamle 

rutiner”. Det gælder for både lokalområder og kommunen! Det er ikke nok med 

fine plancher hvis de ikke omsættes i konkrete og synlige resultater. 

Derfor har roller og synlighed være et fast punkt på dagsorden på udviklingsråds 

møder og for den sags skyld også på det fælles udviklingsråd (FUR). 

Fra starten har udviklingsrådets opgave været netværksdanner og høringspart 

for kommunen og lokalområdet. 

Synlighed skabes nu bedst ved at vise resultater! Men for at skabe synlighed skal 

der være nogen at skabe resultater med! Netværksdannelse sker i vores byer på 

forskellig vis og efter forudsætninger som gælder for de enkelte byer. 

Nogle har allerede skabt nye netværker og flere er under etablering, men vigtigt 

er det at det sker i takt med allerede etablerede projekter og efter byens behov. 

For udviklingsrådet er det vigtigt at synliggøre vores muligheder og roller i 

fremtidige udviklingsprojekter.  

Vi skal være bedre til at synliggøre vores resultater og måden vi kan medvirke 

ved nye udviklingsprojekter. 

 

 

 

 



 

Bestyrelsesarbejdet i HHST 

Efter egen opfattelse er vi i bestyrelsen ved at finde vores egen rolle. Vi er 4 byer 

i HHST, i virkeligheden fungerer vi som 3 byer – Horne, Sig og Hodde/Tistrup. 

Hver by arbejder med deres egne opgaver ud fra deres egne forudsætninger og 

historie. Vi samarbejder om de fælles opgaver, som vi er enige om kunne være 

til gavn for alle byer. 

Vores målsætning er at arbejde lokalt og for hele Varde Kommune. Bakker fuldt 

og helt op omkring FUR – fælles udviklingsrådsarbejde og Varde som centerby. 

Vedtægtsændringer 

For at sikre den lokale forankring af udviklingsrådets arbejde i lokalområdet 

foreslår vi at ændre de nuværende vedtægter. 

Noget vi skal beslutte senere her på generalforsamlingen. 

Vi mener at valget til kandidater til bestyrelsen bedst vælges af borgerne i de 

enkelte byer. Og at generalforsamlingen skal tage den endelige beslutning efter 

indstilling fra de enkelte byer. 

Høringssvar til spareplan 2012 

Den største udfordring for udviklingsrådet i 2010 har helt klart været at medvirke 

til udformningen af et høringssvar. Bestyrelsen valgte at hver by skulle udforme 

deres egne høringssvar. At vi ikke ville modarbejde hinanden og at høringssvar 

skulle være med en konstruktiv tilgang. 

At Varde Kommune gav os mulighed for lave ”borgerinddragende aktiviteter” 

med et kontant beløb, har været medvirkende til en god proces. Hvor alle har 

haft mulighed for at medvirke og give udtryk for deres holdninger. 

Har givet udviklingsråd mulighed for at vise synlige resultater. Som vi kun kan 

opfordre kommunen til at gentage.  

 

Det lokale arbejde 

Sig/Thorstrup 

Sig/Thorstrup blev ikke ramt så hårdt af sparekataloget i Varde kommune. Dog 

mistede vi 7. klasse på Thorstrup skole. Samtidig må vi dog glæde os over at 

Materielgården med ca. 60 arbejdspladser giver lidt mere liv i byen. Der går 

rygter om, at enkelte medarbejdere vil flytte til byen, og det er jo et godt tegn. 

Der blev også bygget en enkelt villa sidste år. 



  

I løbet af 2010 har vi i Sig arbejdet på højtryk med oprettelsen af Sig-fitness. Da 

Varde Andelskasse nedlagde filialen midt i byen, gik udviklingsrådsmedlemmerne 

fra Sig i tænkeboks. En bygning lige midt i centrum var perfekt til udvikling af 

byen. Hurtigt blev der nedsat et udvalg til at oprette Fitness i bygningen. Efter et 

års intens arbejde åbnede Sig-fitness op 1. februar i år. Der er samlet 850.000 

kr. sammen til etablering og omlavning af bygningen. På åbningsdagen var der 

stort rykind. Borgerne i Sig har virkelig taget motions ideen til sig. Sig-fitness har 

i skrivende stund 117 betalende medlemmer.  

Vores hjemmeside i Sig (Sig.dk) har fået en tiltrængt opdatering og er nu i 

bedste hænder. På siden er det mulig at tilmelde sig et elektronisk nyhedsbrev. 

I oktober i 2010 afholdte vi visionsmøde sammen med borgerforeningen, hvor 

sognets borgere kunne deltage. Vi har i samarbejde med borgerforeningen, 

udvalgt en række tiltag/aktiviteter vi vil arbejde med. Aktiviteter der vil udvikle 

byen og sognet i fremtiden.  

 

Der er blandt andet nedsat følgende arbejdsgrupper: 

• En arbejdsgruppe der arbejder på at udvikle og gøre stierne i området 
synlige for alle. En naturoplevelser i og omkring Varde Å, Nørholm skov og 

hede. Vil vi prøve at få gjort tilgængelig og synlig for alle.   

 

• En anden gruppe er i gang med at lave en hyggekrog ved brugsen, hvor 
beboerne og folk der gæster byen kan mødes.  

 

• Ellers arbejder vi med et udvidet julemarked, kulturdag Sig, fælles 
æblepressedag, kommunalt gis kort over seværdigheder og en 

seniorarbejdsgruppe.    

 

Vi ser frem til endnu en spændene og begivenhedsrigt år, med samarbejde med 

de andre byer/sogne i HHST. 

 

Horne 

I Horne, har man allerede i NOV 2009, etableret Horne Lokalråd, kaldet Vision Horne. Vision 

Horne opstod pga. et velbesøgt borgermøde (50 deltagere) i Sogneforenings regi, på Horne 

Kro, hvor man bl.a. diskuterede, i hvilken retning Horne, i fremtiden, skulle udvikle sig i.  

En lokal styregruppe blev nedsat og denne fremlagde allerede i JAN 2010 et oplæg, kaldet 

Vision Horne 2020, hvorfra gruppen/rådet tog navn.  



Heri fastlagde man, at Horne Lokal råds formål er: 

- at sikre sig bredest mulig opbakning til fælles tiltag i Horne Sogn, 

- at indsamle og forædle idéer til udvikling af området, 

- at iværksætte virkeliggørelsen af flest mulige forslag og idéer til fælles bedste bl.a. v.h.a. 

opgavespecifikke ad hoc udvalg, 

- at sikre fælles fodslag ved kontakt med myndigheder i spørgsmål af fælles interesse. 

 

2. Udgangspunktet for arbejdet med visioner for og udvikling af fremtidens Horne, som 

landsby blev efterfølgende set i følgende ramme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Denne overordnede vision, skulle man så i Vision Horne arbejde videre med og omsætte til 

konkrete tiltag for at sikre trivslen i Horne og sikre, at der blev tiltrukket nye borgere og 

aktiviteter til Horne.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Vision Horne, har så hen over 2010 arbejdet med konkret at synliggøre Horne og 

fremhæve de gode historier fra området, bl.a. i pressen og via Hornes hjemmeside, horne-

varde.dk. De gode historier, har bl.a. omfattet interviews med nye tilflyttere om, hvorfor de 

netop valgte Horne, som deres nye bosted. Men et andet synligheds tiltag har været; - dialog 

med Varde kommune om flere oplysningsskilte (Hallen, skolen etc.) i området.  

Et andet nært tiltag er, ”Velkomstkurve” til tilflyttere. Formålet hermed er, at få nye naboer til 

at føle sig velkomne og få dem med i fællesskabet i Horne. Ligeledes har man fået 

gadevelkomst ambassadører, der ligeledes byder velkommen og orienterer beboerne om nye 

tiltag og aktiviteter i byen. Alt sammen møntet, på den gode historie om Horne! 

 

4. Et andet stort visionsområde i Horne, er den manglende nybygning og deraf følgende 

manglende nybosætning i Horne by. Der er fortsat mange ledige og ubebyggede grunde på 

udstykningen på Lundagervej og sognet arbejder derfor pt. på et projekt, kaldet 

Påskeplanen 2012, der skal være med til at støtte et større nybyggeri på Lundagervej i 

Horne.  

 

5. I SEP måned 2010, faldt bomben så. En bombe, som kunne knuse alt initiativ, nemlig: 

Varde Kommunes Sparekatalog 2012.  

Men, her valgte Horne igen, at gå i offensiven. Der blev indkaldt til stormøde i Horne Hallen 

og 225 borgere (Ca. 1/4 af sognets beboere) mødte frem! 

Efter et kort oplæg, gik borgerne ud i grupper, hvor man fandt ud af, hvor tyngen i arbejdet 

med høringssvaret skulle ligge. Fokusområdet, idet Horne Skole var lukningstruet, var 

selvfølgeligt: Bevarelse af skolen og med en 0 – 7 kl. struktur. 

Herudover, var der bl.a. arbejdsgrupper indenfor: 

-ældreområdet, - infrastruktur, - kultur og fritid, - grønne områder og - politik.  

I forløbet, op til fremsendelsen af høringsvaret, nærmest glødede jorden under Horne, idet 

orienteringsmail og konstruktive forslag og tilføjelser røg frem og tilbage imellem deltagerne i 

de enkelte underarbejds- og høringssvars grupper. Her ville selv SYDENERGI’S nye super 

fibernet, ikke kunne have slået til, uden bare at blive lidt lunt ☺  

 

6. Som alle ved, fik Horne lov at beholde Horne skole. Nu, dog som en filialskole af Tistrup 

Skole og med en 0 – 6 kl. struktur.  

Det kunne ikke være anderledes og Horne ser frem til dette nye samarbejde med Tistrup 

Skole, fortæller Stig Larsen ☺. 

 



 

 

7. Det, man nu efterfølgende kan sige om Sparekataloget og især processen, set i 

borgerinddragelses- og udviklingssammenhæng, er imidlertid meget positivt. Horne har fået 

en masse nye engagere borgere på banen. Og det er borgere, der vel og mærke ikke alle 

tidligere har engageret sig i større offentlig sammenhæng og det er meget positivt, når man 

snakker udvikling og vækst og ikke mindst borgernes engagement heri!  

Horne ved nu, eller er blevet bekræftet i, at de gode lokale kræfter fortsat er rigelig tilstede, 

og at de vil noget med, og for Horne! 

 

8. Varde kommune, havde i 2010, fået bevilliget 20.000,- til borgerinddragende aktiviteter.  

Heraf, fik Horne 5.000,-. Pengene blev brugt til afholdelse af Visions Hornes årlige 

borgermøde for alle borgere i Horne Sogn. Mødet blev afholdt i samarbejde med Horne 

Sogneforening og der deltog ca. 50 personer. 

Mødets formål var, at inddrage Hornes borgere i sognets løbende udvikling, samt at 

nedsætte det kommende års lokalråd (Vision Horne). 

Lokalrådet nedsættes dynamisk af mellem 5 og 11 personer, valgt på borgermødet. 

Der var stort engagement og mødet gav rig inspiration til det kommende års arbejde. 

 

9. Vedr. HHST filmen, så er Horne ikke helt tilfreds. Projektet blev ikke helt som forventet!  

Horne er efter egen opfattelse blevet mangelfuld eksponering!  

 

Hodde/Tistrup 

Borgermødet den 19.april havde overskriften – Vision 2025 

Og blev afholdt af udviklingsråd i samarbejde med Tistrup Erhvervs- og 

Borgerforening. 

Formålet var at samle op på tidligere borgermøder og ikke mindst at høre 

borgerne om forventninger til de næste år frem til 2025. 

Ca. 90 borgere var mødt op og resultatet af gruppearbejdet blev 5 hovedtemaer: 

• Bosætning 

• Byen 

• Fra ung til voksen 

• Kultur og foreninger 

• Informationer og infrastruktur 



Temaer som vil blive en del af udviklingskataloget og fremtidige arbejdsgrupper. 

Arbejdet blev dog stillet på pause efter udmeldelsen om sparekaloget. 

Proces med sparekatalog 2012 

Udviklingsrådet tog initiativ til at koordinere indsatsen omkring høringssvar fra 

lokalområdet – i samarbejde med Erhvervs- og Borgerforening. 

Massiv opbakning fra alle sider og med forældremøder og borgermøde med 200-

300 borgere, har givet mange aktiviteter for at synliggøre sammenholdet i 

Hodde/Tistrup. Givet mange forslag til nye ideer og holdninger til høringssvar. 

Høringssvar med en konstruktiv streg og med ønsker om at udvikle 

lokalområdet. 

Fokus har været på bevarelse af ”Tistrup Skole som den er” og et 

”barmarksprojekt” for Tistrup plejehjem, som allerede besluttet af Varde 

Kommune. 

Byrådsbeslutningen om spareplan 2012 er til fordel for området og vil være 

næste periodes udviklingsplan. 

Information 

Informationer til alle borgere har i forbindelse med høringssvar har spillet en 

afgørende rolle. Målet har været, at alle skal have mulighed for at give udtryk for 

deres egen holdning. 

Lokalområdets hjemmeside, Tistrupnews har været meget aktiv med at lave 

artikler, gennemført interviews og lavet små videoklip. 

Læring fra dette projekt har betydet at vi arbejder på at lave et nyt mødested i 

Tistrup – Cafe@. 

Et sted, hvor vi kan mødes omkring informationsudvikling, tilflytternetværk og 

mødested for foreninger. 

 

 

 

 

Det videre arbejde 

For at kunne fokusere på udviklingsaktiviteter foreslår HHST at der nedsættes et 

lokalråd, et udvalg under Tistrup Erhvervs- og Borgerforening. Et punkt på 

dagsorden på generalforsamlingen for TEB den 22.marts. 



 

FUR- samarbejdet 

FUR er navnet på fælles udviklingsråd for de 9 udviklingsråd i Varde Kommune. 

Med Hanne Jespersen som tovholder er det formålet at koordinere indsatsen for 

fælles aktiviteter for hele kommunen. At udveksle information om projekter fra 

de enkelte udviklingsråd. 

Også her er synlighed og roller været diskuteret intenst. Der er et udtalt behov 

for at frigøre udviklingsrådet som den ”hemmelige forening”. Fælles projekter og 

bedre pressedækning skal prioriteres i den næste periode. 

Af projekter kan nævnes: 

• Videofilm fra de 9 udviklingsråd 

• Kortlægning af lokalområde (GIS-projekt) 

• Varde Messen 

• Spareplan 2012 

 

Udviklingsprojekter 

Med udgangspunkt i den vedtagne Spareplan 2012 vil HHST udarbejde et 

udviklingskatalog. 

Hovedtema: BOSÆTNING – og afledte aktiviteter 

HHST vil koncentrere sig om udviklingsprojekter, og bakker fuldt og helt op 

omkring det ”indtjeningsprojekt”, som er under etablering i Varde Kommune. 

Vi har længe efterspurgt en samlet plan for udviklingsaktiviteter for hele Varde 

Kommune! 

At gennemføre udviklingsprojekter med succes kræver indsigt og erfaring. Noget 

vi glæder os til at høre mere om fra udviklingschef Jørgen Nielbæk.  

 

 

 

 

Opfordring til at medvirke i denne proces 

Jeg håber at flere vil gribe muligheden for at påvirke denne proces og vil melde 

sig til bestyrelsesarbejdet eller melde sig til en arbejdsgruppe. 



”Vi kan selv påvirke vores fremtid, men det kræver at der bakkes op 

omkring dette arbejde. At tilbyde de ressourcer man nu en gang måtte 

være i besiddelse af” 

 

Afslutning 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for et konstruktivt 

samarbejde. Tiden er altid givet godt ud med at deltage i et dialogmøde, som er 

metoden i vores bestyrelse. 

Tak til Hanne Jespersen for altid at være der med et godt råd og god vejledning. 

 

Formand HHST 

Henry Koch 


