
Møde i HHST   
 

Dato: 7. september 2016 Sted: Hodde/Tistrup-hallen Kl. 18.30 
Deltagerer: Heino, Anton, Per, Erik, Karl Christian, Anne-Lis 

Punkt Noter 

- 1 Godkendelse af referat fra sidste møde samt 
dagsorden. 

Godkendt 

- 2 Endelig plan for mødet med plan og teknik 
direktør Thomas Jaap og Bjarne Fly den. 13. 
september kl. 15.00. 

Mødes på Matrielgården i Sig. 
1.Ser den gamle genbrugspladsen i Sig. 
2.Kører til Anlægget i Tistrup rundt ved Kirken. 
Bødkerhuset er bestilt. 

- 3 FUR-mødet den 17. august v. Anne-Lis 
- Mælkefestival. 
- Ruban 

 

De 18 punkter blev gennemgået. 
Se det medsendte referat. 
Ved udviklingsrådets bod vises de små film, der lavet 
om vores arbejde og RUBAN præsenteres. 
AL repræsenterer HHST i standen lørdag eftermiddag. 
 

- 4 Evaluering af mødet med Varde Kommune 
ang. planhæftet for de enkelt byer. 

 

Det er vigtigt at vise vores interesse. Vores deltagelse 
kan kun føre til få rettelser i teksten og afklaringer i 
forhold til det vedtagne. 

- 5 Efterårsmødet med ØK-udvalget 21-sep. 16  
- Kl. 17-18.45, 2 personer kan deltage. 
-  
- Kl. 19: Kursus: ”Rekruttering af frivillige, kultur, 

mennesker og forskellighed”. Tilmelding? 
 

Ideer til væksttiltag i Varde Kommune. 
De enkelte byers profil? 
Heino og Karl Christian deltager i mødet. 
Deltagere i kurset er: Anton, Erik, Karl Christian, Heino 
(Majbritt og evt. en ekstra fra Horne) 
 
 

- 6 Dagtilbud og skoler  
- Gruppearbejde desangående v. Anton  
- Evaluering af mødet i Hodde/Tistrup-hallen den 

5. september. 
- Temadrøftelse 27.september 2016 (5 stk.) 

 

- En stærk og voldsom reform bliver fremlagt 
den 27. september. 

- Mødet i Tistrup 
Vigtigt, at vi ved, vi er medindkalder til mødet. 
Deltagerantallet var ca. 67 personer. 
Mødet var ønsket af venstre fra Tistrup 
 
Deltagere den 27. september: Karl Christian, Erik, 
Anne-Lis, 2 ledige pladser. 

- 7 HHST ekskursion v. Carl Kristian og Anne-Lis Vi arbejder på at arrangere et efterårstur. 
Evt. Åbenrå eller årets landsby på Djursland 

- 8 Film fra HHST skoleprojekt. 
- Lægges ud til de enkeltes byers 

hjemmesider/nyhedsformidler.  

Vores lille film om skoleprojektet skal lægges ud til de 
enkelte hjemmesider og Ruban. Hver by sørger for at 
distribuere. 

- 8 Bordet rundt Tistrup: Der arbejdes videre med udviklingsplanerne. 
Skovprojektet er blevet godkendt. Beplantningen 
kommer til at foregå i 2017. 
Horne: Der mangler lidt til, at den første blomst er på 
plads. Der er kommet lidt gang i Erhvervsparken. 
Sig: PostNord kørte igennem Sig. Gratis kaffe og kage 
blev uddelt. Fin lille event. Byen deltager ved 



Karlsgårdedagen den 11. september. Idrætsforeningen 
har 4 – 5 events på dagen. (ca. 5000 deltagere) 

- 9 Økonomi V. Mai-Britt kasserer  
- Herunder ansøgninger. 

Kassebeholdning 55.462,89 kr.  
Borgerinddragende aktiviteter: 
               Tilskud til Varde Ådal (Hodde) 5.000 kr.      
               Godkendt.  
Kommende: 
               Evt. forplejning til borgermøde i Tistrup. 
               Forplejning til strukturdrøftelser vedrørende 
               dagtilbud og skoletilbud i de 3 byer. 
 
Forslag til projekter: Tistrup Byskov 5.000 kr. + 
Udarbejdelse af projektet 1.500 kr. 
 
Hanne ønsker regnskab for vores brug at penge til 
borgerinddragende aktiviteter        
 

- 10 Evt. 22. september kl. 19 Horne Hallen: Klaus Westland 
kommer og fortæller os, hvordan vi bruger Ruban 
(Anton bestiller)  
Nyt HHST-møde: Juleafslutning den 24. november kl. 
18.00 (Anton bestiller lokale i Hornehallen). 

 

Referent: Anne-Lis 


