
Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet

Mandag den 7.8.2017 kl. 16.00 – ca. 21.00 på Tirpitz, Tane Hedevej, 6857 Oksbøl
Mødedeltagere: Lissa Skjellerup, Blåvandshuk – Bjarne Buhl, Blaabjerg – Karin Nielsen, Skovlund-Ansager, 
Marlene Schober, Helle Øst - Jens Nielsen, Varde By – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl Holst, 
Ølgod – Finn Ladegaard, Helle Vest og Heino Mølholm, HHST – planchef Tove Merete Wolff, Varde 
Kommune – lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding, Varde Kommune

Mødet begyndte med en rundvisning på Tirpitz.

Dagsorden Referat
1. Bordet rundt 

To minutters status fra hvert 
Udviklingsråd

Til orientering

UR Ølgod: Der er kommet nye LED-lamper på torvet i Ølgod 
og gaderne omkring. På Østerbro ved banen er der to 
nedrivningsklare bygninger, og I Strellev er nedrivningen af 
to bygninger påbegyndt. Der skal etableres et toilet ved 
Ølgod Station, da der er langt til nærmeste toilet (600 m).

UR Skovlund-Ansager: Der gøres klar til fejringen af Ansager 
som Årets Landsby 2017. I Skovlund gøres der klar til 
sportsfest, og i Ansager arbejdes der frem mod 
Mariefestivalen.

UR Blåvandshuk: I Ho er der fokus på den øgede trafik ifm. 
åbningen af Tirpitz. I Vejers er Kunstbølgen blevet indviet, og 
den bruges flittigt af børn og voksne. Der er et ønske om at 
få sat cykelstativer op ved legepladsen. Yderligere gøres der 
klar til den årlige ravfestival, ligesom der arbejdes med at få 
en krondyrsskulptur monteret ved indfaldsvejen til Vejers. 
Byggetilladelsen skal på plads for at komme i mål med dette.

UR Blaabjerg: 15. august er der opstartsmøde vedr. 
udarbejdelsen af en strategiplan for udviklingsrådet med 
fokus på landsbyklynger. I efteråret afholdes der et politisk 
panelmøde som optakt til kommunalvalget. Trafikgruppen 
skal på tur i området med Thomas Jaap og Bjarne Fly. 
Arrangementet ”Besøg Byerne” fortsætter.

UR Helle Øst: Der arbejdes med at etablere en underafdeling 
af Power Tower (Power Tower Øst). Udviklingsrådet har 
besøgt iværksætterhuse, bl.a. Udviklingspark Rødding, og 
der ledes efter egnede lokaler og iværksættere, som gerne 
vil være med. Mælkefestivalen skal bruges til at markedsføre 
ideen.

UR Varde By: Sommeren har været præget af praktiske 
opgaver ifm. købsstadsfejringen og det videre arbejde med 
Varde Syd projekt. I forbindelse med vindmøllepengene 



(Uglemosen og Bækhede), hvor UR Varde By kan søge, er 
opgaven med ansøgning givet videre til Varde Cykelklub, 
som er flittige brugere af Sønder Plantage.

UR Varde Opland: Den 3. august var der rundtur med 
Thomas Jaap og Bjarne Fly, hvor der var 30 punkter på 
dagsordenen, bl.a. ønskes en bro over åen og en cykelsti ved 
Janderup. Udviklingsplanen for Billum er klar om ca. 1 
måned. 51 elever begynder på den nystartede friskole i 
Billum den 14. august. Der efterlyses byggegrunde i Alslev, 
Billum og Janderup.

UR HHST: Tistrup er færdig med en stor ombygning af deres 
anlæg; et projekt hvortil der er indsamlet mange penge. 
Udviklingsrådet og borgerforeningen i Tistrup skal finde en 
god samarbejdsform. Tistrup efterlyser også byggegrunde. 
Horne er tæt på at få deres første blomst i ”Blomstrende 
Landsbyer-programmet”, og i Sig er udviklingsplanen 
næsten på plads, og Åben By er afholdt. Byen er ydermere i 
gang med at etablere Sig Vækst og planlægge 
Karlsgårdedagen. Det er opfattelsen, at foreningsarbejdet 
går op og ned, som der kommer nye bestyrelsesmedlemmer 
til.

UR Helle Vest: Her arbejdes også med et samarbejde om 
Power Tower, ligesom der samarbejdes med UR HHST i 
forhold til Karlsgårde sø. Helle Vest har som opfølgning på 
forårsmødet inviteret ildsjæl Jørgen Ørgård fra Mols til et 
fællesmøde i Rousthøje Forsamlingshus den 23. august. 
Invitationen er vedlagt som vedhæftet fil.

Tove Wolff, Plan og Vækst: Status på lokalplaner er, at 
planerne for Mariehaven, Tistrup og Billum er klar til intern 
høring; for Outrup arbejdes med en ny model for 
landsbyudstykning, og for Oksbøl arbejdes der med en ny 
områdeplan. Afdelingen har måtte sige farvel til to 
medarbejdere, hvorfor afdelingen har været presset på 
ressourcer.

Det blev drøftet, at tilbagemelding og opfølgning på 
rundturene med Thomas Jaap og Bjarne Fly ikke var 
tilfredsstillende. 
Som opfølgning på ovennævnte er det efterfølgende blevet 
besluttet, at Lisbeth Linding deltager som referent og 
tovholder på rundturene. 

2. Evaluering af forårsmødet den 
16.5.2017

I mail af 19.5.2017 blev 

Helle Vest: Synes det var et rigtig godt møde med 
inspirerende foredragsholdere, hvorfor Helle Vest har 
inviteret Jørgen Ørgaard igen (23. august i Rousthøje).



Udviklingsrådene bedt om at komme 
med en evaluering af forårsmødet i 
Oksbøl den 16.5.2017, hvor 
hovedtemaet var ”Udviklingsplaner, 
landsbyklynger og samskabelse”. 

Claus Vestland Jeppesen har 
foreslået, at emnet ”Udviklingsplaner 
og landsbyklynger” bliver det vigtigste 
emne for dagsorden for nærværende 
FUR møde. Jeg har henvist til 
beslutning fra FUR møde den 
22.2.2017, hvor det blev besluttet en 
proces i form af at gennemføre en 
test, som Blaabjerg efterfølgende har 
meldt sig til.
Claus Vestland Jeppesens mail er 
vedhæftet som bilag. Claus Vestland 
Jeppesen vil fremlægge sine 
synspunkter.

Til drøftelse

Ølgod: Synes at det i høj grad var kendt stof, og de kendte til 
Carsten Blombergs dagsorden i forvejen. Han var mindre 
interessant.
Varde By: Samskabelse skal være på ildsjælenes vilkår. De 
bliver drevet af ilden, af det de brænder for. Det er vigtigt at 
tage hensyn til ildsjælene. 
Varde Opland: Ideerne starter til festen i forsamlingshuset; 
det skal spottes og holdes i gang.
HHST: Der var en god debat, drøftelse og samtale med 
politikkerne – det var et af de bedre forårsmøder. Formen 
virkede godt og ramte noget af det bedre, så det skal vi 
arbejde videre på

HHST: Sig har haft besøg af en ildsjæl fra Glejbjerg.  I Vejen 
Kommune har hver by et årligt møde med kommunen, hvor 
planer m.m. bliver drøftet.
Tove Wolff redegjorde for, at Varde Kommune har 2 årlige 
møder om projekter. Her holdes møderne på projektniveau 
fremfor på by-niveau.

3. Efterårsmødet den 17. august 2017 
kl. 17-19 i Næsbjerghus

På FUR mødet den 2.5.2017 blev 
”Turisme og oplevelser” valgt som 
tema for mødet. 

Forslag til dagsorden er:
- Velkommen og orientering v/ 

borgmester Erik Buhl
- To minutters status fra hvert 

Udviklingsråd
- Turisme og oplevelser i Varde 

Kommune: Det, der er godt for 
borgerne i Varde Kommune, er 
også godt for turisterne”. Oplæg 
v/ turistchef Colin Seymour, og 
efterfølgende drøftelse ved 
bordene og gennemgang i 
plenum faciliteret af Mogens 
Pedersen

- Evt.

Dagsorden til mødet er vedhæftet 
som separat dokument.
Emner, som ønskes belyst af 

Mødet er kort, synes Varde Opland, som kunne tænke sig 
mere tid til orientering fra de enkelte udviklingsråd.

Input til mødet:
Der er meget udenfor Varde, som kan vises frem. Husk at 
tænke den forretningsmæssige del ind. Tænk også økonomi 
ind. Hvorfor vil man have turister i baglandet?
Der er et uddannelsesmæssigt potentiale, fx at tilbyde en 
turismeuddannelse i kommunen. Eller: lej en tolk, en guide 
for en dag.
Vi skal anbefale hinanden. Folk ved ikke, hvilke oplevelser 
der findes i kommunen. Jo flere oplevelser de får, jo mere 
fortæller de det videre.
Det kunne være en ide at have et link til kultunaut på alle 
brochurer.
Hvert år kunne der være kick-off med opvarmning til 
turistsæsonen – hvad skal udleveres m.m.?

Hver lille enhed skal ikke bare lave sin egen havefest, det 
skal bredes ud til en bredere målgruppe.

Colin Seymour tager brochurer med for at vise, hvad vi gør i 
dag, og hvad arbejder vi med at udvikle.

Link til turistbrochurer sendes ud sammen med referatet.



borgmester Erik Buhl under første 
punkt, skal fastsættes.

Til drøftelse og beslutning

Ønsker til emner for Erik Buhl: Økonomisk update – 
forudsætninger.

Bordplanen: Forvaltningen udarbejder denne.

Vigtigt at vi får samlet op, lavet en konklusion og sikret 
handlingsplan ifm. mødet.

4. Mælkefestival i Helle hallen den 16.-
17. september

Ønsker Udviklingsrådene at deltage 
med en stand på Mælkefestivallen 
2017? 
Bosætning samt Kultur og Fritid, som 
Udviklingsrådene i 2016 delte stand 
med, deltager ikke på årets 
Mælkefestival. 
Ønsker Udviklingsrådene deres egen 
stand?
UR Blaabjerg og UR HHST har 
meddelt, at de gerne vil deltage.
Skovlund-Ansager har takket nej.

Til drøftelse og beslutning

Helle Øst har allerede bestilt en stand, ved siden Helle 
Hallens erhvervsgruppe. 
Helle Øst vil primært bruge messen til at markedsføre Power 
Tower Øst. Helle Øst er i samarbejde med ProVarde ved at 
udvikle materialer.

Udviklingsrådenes deltagelse:
Blåvandshuk takker nej; Varde By takker nej; Ølgod melder 
fra.
Varde Opland er med,  og Helle Vest er med, hvis det bliver 
på en fælles stand med Helle Øst. Finn Ladegaard afklarer 
dette med Claus Vestland fra Helle Øst.

Efterfølgende er det blevet besluttet, at der bliver en fælles 
FUR stand. Lisbeth Linding afklarer detaljerne med Helle Øst 
og koordinerer vagtplan m.m.
Der skal være en informativ konkurrence (Bjarne Buhl og 
Walther Sørsensen sponserer gevinster), turistbrochurer, t-
shirts m.m.

FUR’s mål med messen er at få en dialog med borgerne og 
udbrede kendskabet til Udviklingsrådene og få en snak om, 
hvad Udviklingsrådene kan hjælpe med. 

Det blev besluttet, at FUR deltager på to årlige messer: 
Mælkefestivalen i Helle Hallen, og Bolig- og Fritidsmessen i 
Lerpøthallen. Betalingen for deltagelse betales af FUR.

5. Opfølgning på hyldest af de frivillige i 
Helle Vest den 30. april v/ Finn 
Ladegaard

Finn Ladegaard, Helle Vest, giver en 
orientering om resultaterne af 
fejringen af de frivillige den 30. april.

Til orientering

Folder blev omdelt (er vedhæftet).
For 1½ år siden blev en arbejdsgruppe nedsat til fejring af de 
frivillige. Ideen var at tænde et lys for de frivillige, men lyset 
blev ikke set som en god ide alle steder, hvorfor fejringen 
kun blev gennemført i Helle Vest. Her endte Nordenskov og 
Rousthøje med at melde fra. I Næsbjerg var der 150 
deltagere, og 472 lys blev tændt.
Det var en god dag, og Borgerforeningen vil gøre det igen i 
2018.

Punktet skal drøftes igen senere i FUR for at afgøre, om det 
kunne blive et event i hele kommunen.
 



6. Fejring af Årets Landsby 2017, fredag 
den 11. august kl. 16.00 i Ansager

Vi afventer stadig resultatet af den 
landsdækkende konkurrence. Ansager 
har besluttet at fejre udnævnelsen af 
Årets Landsby i Varde Kommune 
fredag den 11. august.

Vi skal have valgt en repræsentant fra 
dommerkomiteen, som holder en 
kort tale og overrækker gavechecken 
på 10.000 kr.
Erik Buhl er også inviteret til at holde 
en tale og overrække messingpladen.
Er der yderligere opgaver for FUR?

Til drøftelse og beslutning 

Ansager blev nr. 2 i den landsdækkende konkurrence.

Ang. fejringen: Karin Nielsen holder talen og overrækker 
gavekortet.

Lisbeth Linding skriver talen og koordinerer med Karin.

7. Parkering i byområder med 
græsrabat

Den 23. maj havde to repræsentanter 
fra UR Varde Opland møde med 
Thomas Jaap og Bjarne Fly. 
Walther B. Sørensen giver en 
orientering fra mødet.

Til orientering

Walther Sørensen var rundt med Thomas Jaap og Bjarne Fly 
den 3. august, og problematikken blev drøftet igen, men 
beslutningen står fast.
Skal der måske en parkeringsbøde til en lokal, før der kan 
ske noget nyt i sagen?
Parkeringsvagterne er i Nr. Nebel nærmest hver dag, hvilket 
undrer FUR.
FUR udtrykte, at de har et dårligt indtryk af kommunens 
politik i forhold til p-vagter.

8. Korte orienteringspunkter
a) Offentlige nyttehaver i Varde 

Kommune
Fra forligsteksten til budget 2017-
2020:
”Der skal arbejdes for etablering af 
nyttehaver m.v. på de kommunale 
grunde, som ikke er bebyggede, og 
som er egnede hertil”
Forvaltningen er i gang med at kigge 
på kommunal jord bredere end 
kommunale grunde og ser 
muligheden for at udvælge 4-5 byer, 
hvor der er et lokalt ønske om at 
komme i gang. I Varde by er der en 
kontaktperson, som gerne vil stå for 
det, men der kan arbejdes med 
forskellige modeller.

Ang. a)
Jens Nielsen fra Varde By vil gerne have navnet på den 
interesserede person i Varde By, da nyttehaver passer godt 
ind i projektet ved Pyt Ege. Evt. kunne skole, forældre m.m. 
vil være med i projektet, hvilket før har været oppe til 
drøftelse.

Billum kunne have interesse i offentlige nyttehaver.

Til undersøgelse:
Kan man holde dyr på en offentlig grund (fx i Nordenskov)? 
Hvad er regler og muligheder? Kommunen vil gerne drøfte 
denne ide, så forvaltningen undersøger reglerne på 
området.

Ang. b)
Status er, at ønskerne om trinbræt, cykelstier og 
byggegrunde er med på møde i Plan og Teknik den 10. 
august. 



Til orientering

b) Opfølgning på indsendte 
budgetønsker fra 
Udviklingsrådene

Der blev indsendt seks budgetønsker 
fra Udviklingsrådene i forbindelse 
med budgetlægningen: 
- UR Varde Opland: Trinbræt i 

Alslev
- UR Varde Opland: Cykelstier
- UR Varde Opland: byggegrunde i 

Billum
- Helle Øst: Power Tower
- Helle Øst: Ruban
- FUR: Vedr. puljer i Varde 

Kommune

Der gives en status.

c) Kunst i lokalområderne
Kunstudvalget vil gerne i dialog med 
udviklingsrådene for en drøftelse af 
gode steder at placere udendørs 
kunst i kommunen. Ønsket er at 
placere kunst i dialog med de lokale.

Til orientering

For de tre øvrige budgetønsker fremsendes de ikke til 
budgetkonferencen, men der vil ske en nærmere vurdering 
af Ruban efter sommerferien.

FUR mener, at budgetønsker skal sendes ind på en anden 
måde end via den nuværende form. Kunne der evt. være et 
Paragraf 17 udvalg i stedet? 

Ølgod sendte deres ønsker ind via deres lokale politikere, 
men ikke alle har den mulighed.

Det er vigtigt at finde den rigtige form, da det giver 
Udviklingsrådene en unik mulighed for at få deres 
budgetønsker bragt til torvs.

Til opfølgning: UR Blaabjerg har sendt ønsker ind, men til 
hvem? Bjarne Buhl vender tilbage, da de ikke har været forbi 
Lisbeth Linding.

Forvaltningen undersøger, hvordan det kan foregå 
fremadrettet.

Ang. c)
Kunstudvalget vil gerne i dialog med kunstinteresserede i 
forhold til udendørs kunst.

- Agnete Brink vil gerne være med (specifikt vedr. 
rundkørslen i Billum)
 - Lissa Skjellerup fra Blåvandshuk vil gerne deltage

Der ønskes yderligere information om rammerne for 
samarbejde med Kunstudvalget. LHL tager med til et møde 
for at afklare organisering m.m. 

9.  Eventuelt Der er tidligere udsendt en mail om Realdanias 
”Underværker”, som giver mulighed for at søge penge til 
projekter. Kan Udviklingsrådene få hjælp af forvaltningen til 
udarbejdelse af projektmateriale til den slags ansøgninger? 
Det er svært at love overordnet set, men det skal prøves af, 
så hvis muligheden skulle vise sig, opfordres 
Udviklingsrådene til at henvende sig. Husk at være i god tid.

Hvorledes foregår Varde Kommunes samarbejde med 
Ringkøbing-Skjern: Fx i forhold til cykelsti, gangstier, 
busforbindelse m.m.
Forvaltningen undersøger dette.

Der efterlyses et kursus for nye bestyrelsesmedlemmer. LHL 
undersøger.
Kursus for rekruttering af frivillige: Lisbeth Linding sætter 



dette i gang.
Forsikring af de frivillige: Lisbeth Linding følger op.

Konferencen ”Landsbyen lever” den 30. september: Husk 
tilmelding.

10. Næste møde: 

Mandag den 23. oktober kl. 17.00
Sted: Forslag?

Forslag:
Lindvig Feriecenter, Lønne 
Nymindegab Kro
Strandgården
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