
2015-03-30 HHST møde hos Anton 

Dato: 29.03.2015 

Dagsorden 

Mødested:  Den 30-03 - 2015 –   kl. 19.00 

hos Anthon, Ølgodvej 89, Horne, 6800 Varde 

Vi tog en lille præsentations runde. Anton, Anne-Lis, Mai Brit, Per, Heino og Ragnar. 

Godkendelse af referatet fra 29.01.2015 (Godkendt) 

1. Godkendelse af dagsorden (Dagsorden blev korrigeret til nuværende) 

2. Konstituering 

 a. Formand: Heino 

  Formandens opgaver:  4 Fur møder, videresend alle mails til alle, 2 møder med Økonomi 

 b. Næstformand: Anton 

 c. Kasser: Mai Brit 

 d. Sekretær: Ragnar 

 

3. Opfølgning fra sidste møde 

a. Status på skoleprojekt 

b. Næste skridt 

6. klasser skal lave foreninger for at forstå hvad det indebær. Eleverne skal fremlægge for  

Forældre. 

Varde kommune har ”demokrati patrulje” som skal undersøges. 

HHST holder møde den 9-4-2015 hos Mai Brit for at få projektet skubbet fremad. 

 

4. Opfølgning FUR-møde den 18.februar 

A. Dato for forårsmødet er torsdag den 11. juni kl. 17.00 – ca. 21.00 
a. Alle skal med. 

B. TV2 på Tur kommer til Varde Kommune 17. – 19. juli 2015 
a. Ingen ved hvad dette er ?? 

C. Kommunikationsprojektet på i Næsbjerghus 



a. Stor opbakning med 90 deltagere og opbakning fra UR 
b. Mogens Pedersen sætter projekt på dagsorden for økonomiuudvalg 
c. Økonomiudvalg har godkendt projekt og byråd tager stilling til projektet den 7.april 
d. Projektgruppen forsøger at få møde med økonomiudvalg inden byrådsmødet for evt. 

at få øget omfang idet mange spørger til løsning hvor etablering bliver en del 
projektet 

e. Helle Øst sætter et punkt på dagsorden for næste FUR-møde, hvor holdning til UR 
tages op. 

f. Det var et godt møde, hvor 10 byer fortalte om hvordan de håndterer deres 
hjemmesider. Kommunen har bevilget penge til projektet. 

D. Involvering af Udviklingsrådene – hvornår skal de høres o.s.v.?: Efter FUR mødet har 
direktionen haft punktet på et møde, hvor de har drøftet involveringen af udviklingsrådene i 
planer og processer samt fastlægger kriterier for, hvornår og hvordan udviklingsrådene skal 
inddrages og høres. Der bliver efterfølgende orienteret om udviklingsrådenes involvering i 
Administrativ Chefgruppe. Vi følger op og FUR orienteres på næste møde 27. maj. 

a. Ragnar skal prøve om Holger Bjørneskov vil deltage. 
E. Infrastrukturgruppen: Fagleder Per Kierkegaard deltager fra Vej og Park i 

Infrastrukturgruppen. Jeg går ud fra, at hvert udviklingsråd får valgt en til to medlemmer af 
infrastrukturgruppen, meget gerne repræsentanter der har en interesse i trafik og 
infrastruktur. Hvis I melder navnene ind til mig, vil jeg samle dem sammen og aftale første 
møde med Per Kierkegaard. Det er vigtigt at understrege, at Pers rolle i Infrastrukturgruppen 
er af vejledende karakter, og ikke som sekretær for gruppen. I skal derfor selv vælge en 
formand og sekretær til at ordne det videre arbejde. Per kan hjælpe med at bringe jeres 
forslag og arbejde ind i Varde Kommune og undersøge hvad der er muligt. Frist til Hanne: 
Fredag den 17. april, er det ok? 
 
 

5.  Næste FUR-møde den 27. maj 
a. Ønsker til budget 
b. Integrationsprojekt 

 
Vi er tilfredse med nuværende beløb til HHST. 
Heino deltager. Foreslå at kommunen laver facts-blok på materialet som sendes ud, så man 
hurtig kan vurdere om det er noget man skal læse. 

 

 

6. Bordet rundt 
 Horne: Oprydningsdag,  By portal øde lagt 2 gange, Godt gang i Blomsterne Landsby- 

 Hodde: By portaler giver lidt udfordringer da det  er amtsvej, Shelters ved forsamlingshus. Der var  

  140 til  kaffe bord. 

 Sig: Blomsterne Landsby arbejdes der på med 4 mand i styregruppe,  Tambours Have nyt orangeri,  

 Elektroniske infotavler, 10 maj indvies naturplads med besøg af borgmesteren. 

 Tistrup: Er i gang med udviklingsplan for Hodde og Tistrup. 

  

 Forespørgsel om HHST vil betale Blomsterne Landsby årlig abon. 

  Det vil vi ikke da det er et årlig gebyr. Anton og Heino informerer.   



7. Næste møde 
 Næste generalforsamling er 15-3-2016 i Sig. 

8. Evaluering generalforsamling 

 Bent P. Larsen havde fint indlæg. 

 Tiltag til støre opbakning ?. Forslag om at hver personlig går ud og invitere nogen med. 

9. Evt.  

 

 


