
Møde i HHST 
 

Dato:   29. juni 2015 

Sted:  Hos Anne-Lis Brodersen. Karlsgårde Søvej 66, Sig 6800 Varde 

Punkt Noter 

- Godkendelse af referat fra sidste møde samt 
godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

-  Formålet med udviklingsrådet set fra Varde 
Kommune. Mission og vision for 
udviklingsrådene. 

Hanne Jespersen deltager i den første time af mødet. 
Formål UR (Hanne) 
 Historie 
 Startet i 2006 
 Blåbjerg kommune var startet og man bruger 
deres borger inddragelse -projekt. 
 UR er sat sammen mere eller mindre frivilligt. 
 Unikt at UR stadig eksisterer. 
 Ny flyer med organisering 
 
 Synlighed: 
  -holde møde i offentlige lokaler 
 Borgerinddragende beløb, vi skal bruge 
pengene ellers bliver det højeste sandsynlig taget igen. 
 -Blåbjerg bruger pengene på møder, 
valgmøder, fødevaremarked. Blåvandhuk, badebro 
 -Helle vest, lavede film om UR, QR-koder på. 
 -Helle øst, lavet maratonløb, 
 -HHST Formandsmøder, borgermøder i byerne. 
  Man kunne byde på middag, for at få 
formændene med til mødet ? 
 -Skovlund-Ansager, Hjertestarter, Sti mellem 
Skovlund og Ansager å. 
  Foldere der beskriver cykelruter. 
  
 -Varde by, Otto Frello brugt,   
 -Alslev, fokus på Bus-forbindelse, fået lavet 
Skovpark 
 -MOT, har informationsmøde om UR. 
 -Jannerup, bobblende by 
 -Billum, satser på bosætning.  
 -Ølgod har afholdt borgermøder, Gl. 
Stationsbygning i Ølgod virker som borgermøde. 
  *Kan vi finde et i Tistrup ?* 
 -Inspirationsture kan være en mulighed. 
 -Man kan søge penge fra Udviklingspuljen ? 
Der er 4 mill.  
 

- Arbejdsmetoder som udviklingsråd 
 

Evt. Ideen fra andre udviklingsråd.  
Hold møder i offentlige lokaler for at gøre UR synlig. 

- Evaluering af mødet med byrådet på 
Næsbjerghus den 11. juni. 2015 

-byrådsmedlemmer var for dårlig forberedte. 
-god måde med god lyd i lokalerne. 
-Årshjul var misforstået af kommunal-direktøren. Årshjul 



er proceduren for sager der kommer ind  
 til kommunen. 
-RUBAN, alle ved hvad status er. 
-  
 

- Furmødet den 27 maj. Opfølgning. Referat er 
udsendt. 

*Hjertestarter skal kunne ses på hjertestarter.dk 
-velkomstpakker fra kommunen ? 
  Hvad er det ? og hvordan virker det ? 
-TV2 på Tour. 
 

- Flygtninge. Hvilke tiltag skal der arrangeres i 
HHST-regi 

-Heino og Inga Andersen skal tage initiativ til et møde 
med multi-etnisk forening. Efter 10. august.  
 
 

- Evaluering af Frivilligheds projektet på 
Thorstrupskole. Tilretning af dette samt det 
videre forløb aftales. 

*Kunne det være et projekt for hele kommunen. Hanne 
vil tage det med til Louise Ravnkjær. 
*opfølgning på projekterne.  
-sende info til ugeblad. 
-opfølgning. 
 
 

- Bordet rundt  Horne 
 -afholdt formandsmøde (Man afholder 2 om 
året) 
 -åbnehaller 
 -flygtninge 
 -LAG ansøgninger. 
 -Byportaler 
 (VK oplæg virker tyndt) 
 -Bordet rundt er meget givtigt. 
 
 -Vi i Naturen (brug #-tag billedet) 
Tistrup 
 -udviklingsplan 
 -formandsmøde   
  -Vi har gang i Udviklingsplan for Hodde-
Tistrup.  
 -Der arbejdes med at integrerer flygtninge. 
 -Cykelfestival. 
 -Ungdomsklub HoddeHorneTistrup. 
 -Tistrup MiniTri 
 -TLP 28 til 30 august. 
 -KS godt fra start. 
 
   
Sig 
 -Shelter åbning 
 -Skole-projekt. 
 
Hodde 
 -Skilte ved indfaldsveje. 
 -Varde Å dag. 



- Cykelfestival 13-16 august 2015. Skal vi 
arrangerer noget i HHST. Hvad ved vi der er af 
planer i byerne. 

*Tistrup har gang i arrangement. 
 Ragnar sender rute rundt og Hodde og Sig 
melder tilbage med hvor de har pitstop. Horne har ved  
cykel-skulptur. Billed af de 4 pitstop i en stor print som vi 
bruger i alle byer. 
 
-Sig og Horne har deadline 1. Juli. Med facts om turen. 
Ragnar afklarer med Helle. 
Horne og Sig fortæller format på deres Portaler.  
 400 kartoner, 100 til hver by. 
-Horne vil lave den længste cykel-konvoj fra Horne til 
Varde den 16.8-2015. 
 

- Vedtægter (Hvis vi når det.) Nuværende 
vedtægter er mailet rundt. 

§ 2. Denne har vi aldrig drøftet ? vi har ikke nogen 
medlems liste ?? og det samme med § 3.  
§ 5. Vi skal have rettet så der er 2 fra hver by. 
§ 6. Hvem er revisor ?  
§ 7.  Dato koordineres mht. de forskellige byer’s 
mødedatoer. I Der henvises til § 6..med revisor 
suppleant men det står der ikke noget om i § 6. 
? skulle der ikke stå noget om formandsmødet ? 

- Evt. Næste møde aftales. Den 10-9-2015 kl 19. Hodde-Tistrup Hallen. Ragnar 
bestiller møde med øl og vand, og kaffe med ostemad til 
afslutning. 
Punkter til næste økonomi-møde. 
 

- DIV Cykelkort-udleveret. 
Proceduren er ikke god nok. Tistrup-rute er ikke ok.  
-Besluttet at vi fremover holder HHST-møder i offentlige 
lokaler. 
 
 
*Hvilke bygninger har Kommunen i Tistrup. 
*Ny ansat i VK skal hjælpe de lokale foreninger.  
*RJ tag fat i Sig Spille Klub 
*koordinering af velkomstpakker i Tistrup. Holger og 
Duron. 
 

 


