
Beretning generalforsamling HHST – 2011 

ÅR 2011 har været et år præget af indsatser med at implementere mange af de beslutninger, som blev resultatet af 

spareplanen 2012 

Roller og synlighed – igen,igen 

Selv om vi i udviklingsrådets levetid har haft fokus på netop roller og synlighed, må vi erkende, at det fortsat skal vores 

største opmærksomhed. 

Det er fortsat mange, som ikke kender til vores eksistens eller er klar over hvilken rolle udviklingsrådet er tiltænkt. 

Det er blevet mere og mere tydeligt, at Varde Kommune bruger udviklingsrådene som informationskanal til de lokale 

aktører. At kommunen ved projekter og nye aktiviteter anvender udviklingsrådene som høringspart. 

Det ser ud som om, at kommunen ser den nuværende struktur som relevant og anvendelig, som informationskanal til 

de lokale områder i kommunen. Efter min mening kan der dog stilles spørgsmålet ved, om strukturen er stærk nok til 

at sikre informationer til lokale aktører.  

Tanken har fra starten været, at udviklingsrådene skulle være netværksdanner! Der meldes ikke om succes fra alle 

udviklingsråd!  

De 9 udviklingsråd i Varde Kommune har ikke alle samme udgangspunkt, idet det varierer for område til område, hvor 

mange byer, der er med i de enkelte udviklingsråd.  

For HHST gælder, at omfatter fire byer, Hodde, Horne, Sig og Tistrup. For Hodde/Tistrup er tre bestyrelsesmedlemmer 

og to for Horne og Sig. Det siger selv, at det er forbundet med væsentlige problemer at sørge for at få hørt alle, og at 

sikre alle berørte med de tilgængelige informationer. 

Derfor er synlighed og rolleafklaring for udviklingsrådene noget meget væsentlig, og noget, som skal arbejdes meget 

aktivt med. Et tema, som vil være i fokus for de næste møder med byråd og forvaltning. 

Bestyrelsesarbejdet 

Bestyrelsesarbejdet har fundet en fornuftig form. Det fungerer fint med at de enkelte byer med deres egne projekter. 

”Bordet rundt” er en god måde at holde hinanden orienteret om hvilke tiltag, der arbejdes med, og samtidig fungere 

som gensidig inspiration. 

Vi har fortsat en plan om, at arbejde med et fællesprojekt. Det vi arbejder med lige nu, er at undersøge mulighed for 

at få vores fire byer til at hænge sammen ved hjælp af cykel og vandrestier. 

Det er her vores ”GIS- projekt” skal anvendes som værktøj til at kortlægge ruten. 

Det lokale arbejde 

Horne 

2011 har for Horne været år præget af mange projekter, som alle er blevet afsluttet med fine resultater. Vi har i Horne 

nu en cykelsti, som går fra Tistrup og helt til hovedvejen og for den sags videre til Kvong. Der har været mange frivillige 

omkring denne opgave. Cykelstierne er blevet lavet for en brøkdel af den normale pris, da vi har folk, som tør tænke 

løsninger på nye måder. 



Vikingelunden har igen i år været rammen omkring gode tiltag. Vi har en Natur fitness bane, som bliver flittigt brugt. 

Initiativtagerne har også givet os indblik i banens muligheder ved at holde os til ilden 10 gange i løbet af foråret.  

Et ønske, som vi har haft længe, er en toiletbygning i Vikingelunden, som nu er blevet færdig og er taget i brug. 

Rengøringen bliver varetaget af Sognets beboere via en arbejdsplan.  

Multibanen er blevet færdig. Rigtig mange har lagt mange timer i dette flotte projekt. Børnene er glade for resultatet.  

 

 

 

Sig 

I Sig er der i oktober blevet afholdt et visionsmøde med borgerforeningen på Sig hotel for andet år i træk, med godt 50 

fremmødte. Vi fik en god debat om udviklingen i Sig/Thorstrup sogn og der var bred opbakning til projekterne vi 

fremlagde. 

Af tiltag vi har igangsat i Sig kan nævnes. 

Stisystemerne omkring Sig skal gøres mere synlige og lægges på sig.dk. De historiske steder langs stierne skal 

beskrives og lægges på Varde-kommunes GIS-kort. Der arbejdes på at få Manestenen i Nørholm-skov gjort synlig 

med en sti ind til stenen. 

Der er nedsat en ambassadørgruppe, der kan kontaktes, hvis der er mulige tilflyttere til sognet. De vil kunne give 

et indblik i, hvad vi kan tilbyde i Sig/Thorstrup. 

Der arbejdes på, at få oprettet en naturplads med bålhytte, shelter og ophalerplads nedenfor Sig Kapelbanke ved 

Varde å. Her er vi dog løbet lidt i problemer, men har et godt samarbejde med Naturstyrelsen og Varde 

kommune. 

En gruppe har været med til at hverve kunder til fibernet, så SE graver deres net ned i to landzoner, hvorved alle i 

Thorstrup sogn nu skulle have mulighed for tilslutning.  

Vi har et stort ønske om at man kommer videre med fase 2, således at der kan etableres salgsgrupper i hele byen, 

også hvor de tomme rør allerede er nedgravet. 

En gruppe er i gang med at oprette en mountainbikebane i skoven ved Nedrevej.  

By-portal. Der undersøges, om der kan sættes en portal op ved indfaldsvejene til Sig. Idéen er dels, at byde 

velkommen til byen, men det er også meningen, at foreningerne i sognet skal kunne oplyse om kommende 

arrangementer.  

PR-udvalg. Gruppens formål er at fortælle om de mange gode arrangementer, der foregår i sognet. De skal have 

kontakt til pressen. Når en forening eller privat person har et arrangement, skal de kunne hjælpe med at få 

omtale i diverse aviser/blade. Der er tilknyttet en fotograf til gruppen 

Fondsansøgningsudvalg. Et udvalg, der skal kunne bistå foreninger/udvalg med at få søgt diverse fonde til 

udvikling i sognet. 



Årets landsby 2012. Et udvalg, der har ansvaret, for at udarbejde ansøgningen til årets landsby 2012. En 

udnævnelse vi går benhårdt efter. 

Et modeopvisnings udvalg. Der afholdes mode-opvisning i Sig den 27. september 2012 

Fællesspisning på hotellet. Husholdningsforeningen arbejder videre på ideen. 

Linding Å. Sti langs Linding å fra Horne til Thorstrup. 

Birgittegården. En gruppe ønsker at synliggøre alt det, der i forvejen foregår på Birgittegården, og ellers udvikle 

ideen om et attraktiv og aktiv miljø omkring ældrecentret. 

Aktivgruppen. 

En gruppe af mennesker, der vil være behjælpelig med diverse projekter her kan bl.a. nævnes. Indkøbshjælp, 

Lektiehjælp, Bedsteforældre/voksenven, Internethjælp, Besøgsven, Legeplads tilsyn, tilsyn med blomsterkummer, 

affaldsindsamling, handyman/ praktisk hjælp, muldvarpejæger, samarbejde om landsindsamlinger samt 

renholdelse af fælles arealer.  

Skolebestyrelsen arbejder på at gøre skolegården mere attraktiv med nye lege redskaber samt nyt asfalt. 

Derforuden arbejdes der på, at finde/skrive gode historier der kan bruges i vores fælles bog for hele Varde 

kommune.  

Til sidst, men ikke mindst har en forhåbning om snarest at kunne søge VE-midler til sognet, da tilladelsen til 4 

store vindmøller i Ounbøl er givet. 

 

I udviklingsrådet har vi gennemlæst Varde Kommunes planstrategi for 2012 og har haft nogle forslag. Her kan vi se, at 

kommunen er indstillet på, at der skal udstykkes flere byggegrunde i Sig. Vi kan kun bifalde dette, men i stedet for at 

udbygge Sig langs banen, har vi foreslået, at man inddrager stykket nord for sportspladsen til nye bygegrunde. Der skal 

selvfølgelig gives plads til en evt. senere udvidelse af sportspladsen. Her er der ca. 10 ha, der er perfekt til byudvikling. 

Endvidere har vi ønsket en cykelsti fra Karlsgårde til Sig, og gjort opmærksom på, at det er meget vanskeligt at komme 

ud på Lundvej, når der er meget trafik. Det kunne løses ved at lave en tilkørselsrampe med fletteregel fra 

Askærsgårdvej.  

Ellers er vi involveret i VIVA-Varde projektet. Heino er med i gruppen Ren Kommune. I udviklingsrådet Hodde, Horne, 

Sig, Tistrup (HHST) har vi luftet nogle tanker om, at lave en konkurrence byerne imellem om at være det mest 

energibevidste sogn. VIVA-Varde kan undersøges nærmere på http://www.vivavarde.dk/  

Ellers vil vi fra Sig sige kollegaerne i HHST mange tak for det gode samarbejde i udviklingsrådet. Vi er ved at finde 

fodfæste og kan se, at det lange seje slid nytter, til gavn for vores lokale samfund samt hele Varde kommune. 

 

Hodde/Tistrup 

Tistrup Erhverv- og Borgerforening (TEB) har nedsat et udvalg, som har til formål at fokusere på vækstaktiviteter. 

Hovedformålet med dette udvalg – et vækstudvalg – er at arbejde med strategier og målsætninger for i hvilket retning 

Hodde og Tistrup skal udvikle sig.  

http://www.vivavarde.dk/


Der arbejdes med følgende aktiviteter 

• Hodde og Tistrups forventninger til en ny kommuneplan 

• Nyt og Gl. Plejehjem 

• Vandre og cykelsti til Hodde 

Der har været fokus på samarbejdet for Tistrup og Horne i forbindelse med spareplanen. 

Udviklingsrådet er repræsenteret i en arbejdsgruppe i forbindelse med etablering af et nyt plejehjem. Ligeledes 

forventer udviklingsrådet at blive involveret i fremtidig anvendelse af det ”GL Plejehjem” 

Tistrup mediehus er blevet etableret og fungerer nu fuldt ud. Mediehuset omfatter tre hovedaktiviteter:  

• Tistrupnews.dk  lokal hjemmeside 

• Tistrup lokal  lokal avis 

• News Skolen  udbyder af kurser 

Tistrup har fået udgivet den første ”gode historie” med slagter Tirstrup i Tistrup 

Tistrup by er med årene blevet kendt for kunsten, og der arbejdes nu med en udvidelse af Janus Bygningen og en 

færdiggørelse af Bødkerbygningen. 

I forbindelse med VIVA Varde og IT-tilgængelighed, er der mulighed for at opnå et bonusbeløb for hver 

forhåndskontrakt til SE (sydenergi). For Hodde og Tistrup har dette betydet et betragteligt beløb, som er kommet til 

gavn for mange foreninger i lokalområdet. 

FUR samarbejdet 

Møder i det fælles udviklingsråd (FUR) har fået en stadig større betydning. I og med, at kommunen anvender 

udviklingsrådet som info-kanal og som høringspart over til lokalområdet. På møderne præsenteres nye aktiviteter og 

projekter, som herefter skal kanaliseres ud til de lokale aktører. 

Der opleves dog stor frustration fra flere udviklingsråd over gennemslagskraft og manglende accept fra lokalområdet. 

Det er svært at finde emner til bestyrelsen og det er kompliceret og forbundet med store problemer, at få 

informationer ud i alle lokale hjørner. Der er megen tale om at få kigget den nuværende struktur igennem for at finde 

mulige forbedringer. 

Barcelona-projektet er blevet gennemført med succes, og som viser, at sådanne fælles projekter , som omfatter alle 

udviklingsråd, kan gennemføres. Og hvor alle udviklingsråd har taget en tørn med at vise deres lokalområde frem og få 

en god dialog med deltagerne fra Spanien. Erfaringer med social engagement er blevet diskuteret i forbindelse med 

genvisit i efteråret 2011. Et projekt, som også viser forskelligheden i frivilligt arbejde. 

Det er også i FUR, at indsatser fra VIVA Varde præsenteres, og hvor nye indsatser diskuteres. VIVA Varde er et 

fremadrettet projekt, som er meget afgørende for kommunen, og derfor er det vigtigt at alle kender til indsatsen. At 

der bakkes op om de mange aktiviteter som er planlagt. 

I den forbindelse kan nævnes, at stort set hele kommunen har fået adgang til fibernet fra SE, dvs. landzoner er så godt 

som 100% dækket ind, men hvor den store udfordring er varde by. 

En af hovedaktiviteterne for 2012 er kommunens strategiplan 2012 , hvor Varde Kommune har fokus på ren 

kommune, 



Også for FUR gælder, at ”Bordet rundt” en vigtig bestanddel af samarbejdet. Det er en gensidig orientering om de 

mange projekter som ildsjælene har sat i gang. 

Vi er heldige med at ha’ Hanne Jespersen, til at samle os omkring de ”rigtige” projekter. 

Udviklingsprojekter 

Vi har naturligvis fortsat en opgave med øget bosætning, og som jo ikke er blevet mindre i denne krisetid. 

Men også, som omtalt i indledningen, vil roller og struktur fylde meget i det videre arbejde. Det er en forudsætning for 

større synlighed, at der kigges en ekstra gang på strukturen. Specielt fra udviklingsråd og til de lokale aktører. 

Der skal aftales med byråd/forvaltning hvorledes vi kan synliggøre indsatsen for udviklingsrådene. 

Byrådet har afsat 50.000, kr. årlig for alle 9 udviklingsråd til nye tiltag. Det virker ikke som en helhjerter indsats fra 

kommunens side.  Hvis de virkeligt ønsker at forbedre strukturen og synlighed, skal der gøres noget meget mere 

konkret. 

Afslutning 

Tak til kollegaer i bestyrelsen for konstruktivt samarbejde. Jeg håber at flere vil deltage i de udfordringer som venter 

forude. 

Tak til Hanne for at inspirere og holde sammen på ”flokken” af ildsjæle. 

Velkommen til Minja Omanouc, Varde Borgerservice, som vil gennemgå muligheder i Borger.dk 

 

Formand HHST 

Henry Koch 

 

 

 


