
Fælles beretning Udviklingsrådet HHST for året 2016-17  

v/Formand Heino Mølholm 

Som tidligere år har vi i år delt beretningen. Jeg prøver at tage det lidt overordnede, men der vil komme et 

lille indlæg fra hver by.  

De 9 udviklingsråd i Varde Kommune har nu være etableret i 10 år, og det kan diskuteres, om de alle har 

fungeret efter hensigterne i alle 10 år. Jeg synes, HHST er en af de råd, der fungerer. Men vi har stadig 

svært ved at være synlige nok. Men jeg synes, vi har haft nok at rive i gennem året, der er gået. Jeg gjorde 

sidst på året op, at jeg havde deltaget i 56 møder, det er godt og vel et hver uge.   

Vi har i det sidste halve år øvet os på vores nye hjemmeside, og det er mit håb, at vi kan blive mere synlig 

via den. Kig ind på den, når I kommer hjem. Det er oprettet i Ruban format.  

I vores byer er og har der været en fælles forståelse for, at vi selv skal tage hånd om udviklingen i vores 

område, i samarbejde med Varde Kommune selvfølgelig. Vi kommer formegentlig nærmere ind på det i 

debatten efter generalforsamlingen, hvor Kommunaldirektør Mogens Pedersen vil komme med Kommunes 

syn på, hvordan vi udvikler de små landsbysamfund.   

I år har vi dog i HHST dog stødt på lidt forskellige holdninger. Der er opstået forskellige meninger på 

grundlag af den nye dag- og skolestruktur. Vi er enige om at bevare skolerne i landsbyerne, men 

vedrørende overbygningsskolerne er vi ikke helt enige.    

Det, er jeg sikker på, kommer frem i de enkelt indlæg fra byerne, det er der gået rigtigt meget tid med i 

året, der er gået.  

Ellers benytter vi meget vores møder som erfaringsudveksling. Vi deler ud af de erfaringer og gode ideer, 

der kommer i vores respektive landsbyer til inspiration for de andre byer.   

Vi har et håb om at knytte de 4 byer bedre sammen i fremtiden. Jeg kan mærke, at samarbejdet på 

idrætssiden lukker flere døre op desangående, men det tager tid.   

Bestyrelsen har i år været på en inspirationsudflugt til Mols. Her har man opstartet landsbyklynge tanken. 

Altså flere landsbyer der går sammen om et givet projekt. Vi blev ikke helt overbevist om, at vi lige kan 

kopiere deres ide. På Mols var det meget små landsbyer der deltog. Men måske kommer der et projekt, vi 

alle fire byer kan være fælles om.    

Som udviklingsråd deltager vi i to årlige møder med byrådspolitikkerne. Der afholdes et møde med 

økonomiudvalget og et med alle byrådspolitikkere. Jeg synes ikke helt, vi har fundet den endelige form til 

disse møder, men vi øver os stadig. Men det er vigtigt, at vi har dialogen med byrådspolitikkerne.  

Så deltager jeg som formand i FUR-møderne.   

Det er et forum for de 9 formænd for udviklingsrådene i Varde Kommune. Vi er samlet 4-5 gange i løbet af 

året. Her har vi meget forskelligt på dagsorden.   

* Vi tager fælles problemer og udfordringer op til drøftelse. Det kan være lige fra parkering på græsrabatter 

til kommunens økonomi og vi udvælger Årets Landsby i Varde Kommune.  

* Tit deltager kommunens folk med ideer de gerne vil afprøve på udviklingsrådene.  



* Som facilitator stiller Varde Kommune lokalsamfundskonsulenten i Varde Kommune til rådighed. Vi har 

netop sagt farvel til Hanne Jespersen, der har valgt at gå på pension. Hanne har gjort et fantastisk stort 

stykke arbejde. Uden hende var vi helt sikkert ikke kommet så langt, som vi er.  

* Lisbeth Linding er ansat som Hannes efterfølger, og vi siger hjertelig velkommen til hende.  

Derforuden har jeg deltaget i Vi i naturen-rådet, der skal videreudvikle Varde kommunes vision.    

Til slut vil jeg gerne takke Varde Kommune, og særdeleshed Hanne Jespersen og Lisbeth Linding, for et godt 

samarbejde i årets løb. Endvidere en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for rigtigt godt samarbejde i det 

forløbne år.   

 

Beretning for Sig  

v/Anne-Lis Brodersen 

Foråret:  - Formandsmøde (Udviklingsplanen blev planlagt til at skulle igangsættes i 2017)  

   Drøftelse om manglen på bestyrelsesmedlemmer til de mange foreninger.  

   Generalforsamlingerne kan evt. lægges sammen.  

Juni: - Frivillighedsprojekt med 6. klasse fra Thorstrup Skole  

Juni: - Fremstilling af video med projektet. (Jimi Rosa) Lagt ud på Varde Kommunes hjemmeside, 

hhst.udviklingsraad.dk, facebook: siginaturen, Sognebladets hjemmeside m.m.  

Juli: - Gratis kaffe og kage på Vardevej i forbindelse med Postnords Danmark Rundt i samarbejde 

med husholdningsforeningen.  

September: - Møde i Sig/Tistrup med Thomas Japp (plan, kultur og teknik) og Bjarne Fly (vej og park) i 

forhold til byplanlægning. Her indgik blandt andet nye bygningsmodnede grunde mellem Vardevej og 

jernbanen overfor skolen.  

September: - Karlsgårdedag i samarbejde med STIF, velkomstkomité og husholdningsforeningen.  

September: - Deltagelse i Mælkefestivalen. Fælles bod for alle udviklingsråd i kommunen.  

Oktober: - Studietur til Mols Bjerge vedrørende klyngebyer  

November: - Etablering af erhvervsgruppe på ca. 20 medlemmer  

Løbende: - Deltagelse i møder vedrørende Holmeå-projektet. Arbejder i samarbejde med Næsbjerg og 

Nordenskov på et høringssvar i forhold til kommunens projektbeskrivelse. –   

Deltagelse i møde med kommunen angående lanceringen af ”Vi i … naturen”  

Efteråret: - Gennem Sognebladet fik vi kritik af udviklingsrådets- og borgerforeningens arbejde eller mangel 

på samme! Kritikken, fandt vi, måtte bero på manglende formidling på vores lokale platforme og har 

efterfølgende fået etableret en PR-gruppe i byen, der nu lægger informationer ud på sig.dk, Siginaturen.dk 

(facebook) i flot layout.  



Ved mulig undren og konkrete spørgsmål kan vi kun opfordre til at opsøge os personligt. (Kontakten står i 

Sognebladet) Eller, muligheden er også at komme til generalforsamlingen. Vi arbejder frivilligt og forventer 

derfor, at samarbejde om at få ting til at ske.  

November: Skolestrukturdebat – en velfungerende styregruppe blev etableret og 2 folkemøder i Sig blev 

med stor tilslutning afviklet. En stor gruppe Sigborgere deltog i kommunens arrangementer vedrørende 

skoledebatten. Herefter indsendtes et høringssvar fra byen. (Det sidste høringssvar er nu ligeledes afsendt)  

2017: Nu er vi gået i gang med udviklingsplanen og 2 visionsmøder er afholdt. (herom i næste årsberetning)  

Et nyt kapitel er begyndt.  

Tak til samarbejdet med Sig Borgerforening og Udviklingsrådene i Horne, Hodde og Tistrup.  

 

Beretning for Horne 

v/Per Jespersgaard 

Udviklingsrådets opgave er stadig at ”prikke” til foreningerne og give støtte f.eks. hjælpe med at finde den 

rette kontakt i kommunen.  

Der holdes stadig fast i de 2 årlige formandsmøder. Det er også i dette forum medlemmer i Udviklingsrådet 

vælges. Ved mødet i december 2016 blev Anton valgt for en 2 års periode. På disse møder blev også drøftet 

en videreførelse af vort lokale blad Horne Posten. Baggrunden var, at redaktionen ville stoppe ved 

årsskiftet 2016/17. Der var stor enighed foreningerne imellem at bibeholde bladet, selvom der i dag er 

både hjemmesider – infoskærm ved Brugsen og facebook osv. – Bladet har nu fået en ny redaktion og 

omslag i farver – godt gået.  

Der er arbejdes med at gennemføre et projekt om ”frivillige i foreningsarbejde” i samarbejde med Horne-

Tistrup Skolerne. Det er efter samme drejebog, som blev gennemført på Thorstup skole tidligere med 

succes.   

Vi har deltaget i det traditionelle forårsmøde med Byrådet, desuden har Anton deltaget i en arbejdsgruppe 

vedr. skoler og dagtilbud. Gruppernes arbejde skulle danne grundlag for Byrådets indstilling til ny 

skolestruktur i september 2016.   

Anton og Erik er ved at sætte sig godt ind i Ruban - en fælles hjemmeside platform. Kommunen har betalt 

for hjemmesiden til HHST. Fremadrettet skal vi selv afholde udgifter omkring dette.   

Varde kommune har da en evne til at sikre, at vi ikke falder til ro i de omkringliggende byer og landsbyer. 

De smed en ”bombe” med påskriften ”Ny skolestruktur” ud i lokalområderne. Lige inden dette skete, fik vi i 

Horne endnu en forening stablet på benene ”Støtteforeningen for Horne Sogns børn og unge” også kaldet 

HUBI. De var medarrangør til borgermødet på Horne Kro d. 21. november 2016, hvor der deltog 180 

mennesker. De var ligeledes aktive med at få samlet ”tropperne” til de af kommunens arrangerede 

borgermøder.   

I Horne er der over 21 foreninger!! Der alle har frivillige i bestyrelsen og ja - og alle de andre frivillige, der 

hjælper til med at få opgaverne løst. En landsby, som Horne vil sygne hen, hvis der ikke var alle de 

entusiastiske frivillige. Jeg ville gerne nævne nogle, men for ”ingen nævnt ingen glemt”, som man siger! 

Alligevel vil jeg give et godt eksempel på, hvorledes det kan fungere. Der er i Vikingelunden en 



toiletbygning og indenfor hænger en kalender. Denne kalender fortæller, hvem der sidst har rengjort og 

ligeså vigtigt, hvem der gør rent i de næste uger! Systemet fungerer ved, at man skriver sig på i de uger, 

man kan. Smart og enkel løsning.  

Jeg vil da også nævne en forening som Sogneforeningen, som er en forening, der har tråde ud i alle hjørner 

af sognet, jeg vil betegne sogneforeningen som en rygrad i sognet. De har søgt penge til 

landsbyforskønnelse og får 25.000 kr. til brug i 2017. Der er også nu ro om byportalerne, der alle nu har 

installeret lys.  

Tilflyttere og nyfødte bliver også budt velkommen af en fra Sogneforeningen eller en gaderepræsentant og 

i 2016 uddeltes 27 Velkomstpakker og 16 Babypakker. De andre år har jeg nævnt Blomstrende Landsby – og 

jeg refererer fra Sogneforeningens generalforsamling, arbejdet forventes afsluttet i foråret 2017, så vi 

muligvis kan få 1 eller flere blomster overrakt til Torvedagen i Horne.   

 

Beretning for Tistrup Udviklingsplan 

v/Karl Christian Jensen 

I 2016 indsendtes der 2 ansøgninger til udviklingspuljen 

 Fitnessbane på idrætsstien i området Kildelunden, senere ændret til anlægget i Tistrup 

 Bevilget 87.000 kr. 

 Tistrup Byskov (området mellem jernbanen og Degnevænget) 

 Bevilget 106.000 kr. 

April 2017 søgte vi til 5 projekter 

 Tistrup anlæg, sti rundt om søen, grill hytte og terrasse i vandkanten 

 Rekreative steder ved Letbæk Mølle 

 Udvidelse af legeplads i anlægget 

 Synliggørelse af Hodde Tistrup 

 Janusbygning digitalisering 

Ved behandlingen 04.04.2017 blev der bevilget: 

 380.000 kr. til anlægget 

 154.000 kr. til rekreative steder ved Letbæk 

 27.600 kr. til synliggørelse af Hodde Tistrup 

 

  



Som det fremgår var der afslag til 2 projekter: 

 Janusbygning digitalisering 

 Legepladsen i anlægget 

Til legepladsen søger vi igen 15.09.2017 

Janusbygning digitalisering faldt uden for ansøgningskriterier 

Vi må konkludere, at Hodde Tistrup Kan være særdeles tilfredse med bevillingerne og der skal herfra lyde 

en stor tak til alle de mennesker, der har arbejdet med projekterne og det er dejligt, at det store 

engagement bliver belønnet med de bevilgede projekter. 

Det er fra nu og de kommende måneder, projekterne skal føres ud i livet og vil fortsat kræve stort 

engagement fra hele området. 

 

Beretning for Tistrup i øvrigt 

v/ Erik Christiansen 

Jeg vil berette om de projekter, som ikke er en del af udviklingsplanen for Tistrup.  

Den planlagte nye bro ved Tyras vej over banen, som giver en omkørsels vej uden om Tistrup, vejen 

kommer til at ende ved Yderiksvej. Projektet er sat på Varde kommunes anlægsbudget for 2017 og 18.  

Derudover er cykelstien til Hodde blevet færdig, og der er indvilgelse den 29-04 kl 13:00. og der skal herfra 

lyde en opfordring til, at I kommer til begivenheden. Hvor der vil være tale ved Letbæk sø, så kan man cykle 

helt til Hodde, hvor Hodde Kro vil være vært med en pølsevogn.  

I løbet af året har der været meget debat af den planlagte skolereform, som ikke fra mange sider har fået 

ros. Nej tvært om har kritikken har væltet ned over det, som Varde kommune er kommet med. Og alle 

erkender da også, at der er udfordringer med faldende børene tal til skolerne.  

Byggegrunde status for Tistrup. Efter de sidste reserveringer er der kun 2 grunde tilbage, som er udstykket. 

Så noget arbejde bør gøres for at få sat gang i ny udstykning, som er udset til, at skulle ligge ved Yderikke 

vej syd for det nye Plejehjem, i retning af den nye omkørselsvej syd for byen. Der er ikke lavet lokalplan for 

området endnu, så der kommer til at gå noget tid, inden der kommer gang i det.   

I 2017 er der blevet forbedret på den Julebelysning, som vi har, nyt lys på det træ som står ved Varde vej, 

samt forbedret på den beslagløsning som det sidder med, så opsætning og nedtagning bliver, nemmere og 

hurtigere. Der er nogen udfordring med at finde store tær, til at stille på tov og ved banegården, så er der 

nogen, som har et stort træ i baghaven eller andet sted som skal væk, så må man godt sige til, det vil man 

gerne aftage.  

 

 


