
Møde i HHST   
 

Dato:  7. februar 2017  Sted: Hodde Kro  Kl. 18.30 
Deltagere: Per, Anton, Karl Christian, Erik og Anne-Lis 

Fraværende: Heino og Kurt 

Punkt Noter 

- 1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt 
dagsorden. 
 

Ingen bemærkninger 
Punkter til dagsorden er accepteret 

- 2. Kasser-jobbet Per har sagt ja til at modtage jobbet efter Maibritt. 
 

- 3. Regnskab 2016  
- Budget 2017 

 

Tages op på et nyt møde inden generalforsamlingen. 

- 4. Planlægning af generalforsamling 6. april 17. 
- Indkaldelse 
- Dirigent 
- Projektor og computer 
- På valg: 

 

Mogens Pedersen, Kommunaldirektør deltager: 
Hvordan Varde Kommune vil sikre og understøtte 
udvikling i landsbyerne i Varde Kommune. 

- Først i marts annoncerer AL i Ølgod 
Ugeavis/Varde Ugeavis på kommunens 
informationsside og diverse hjemmesider + 
lokale blade (Horneposten og Sognebladet) 
Det skal sættes i bladet den 21. februar og 4. 
marts) 

- Anton modtager valget som dirigent. 
- Horne Kro har projektor og Anton medbringer 

computer og HDMI-kabel. 
- Sig: Anne-Lis (genvalgt) 

Tistrup: Karl Christian (modtager genvalg) 
Horne: Anton (genvalgt) 
Hodde: Karl Christian kontakter 
sogneforeningen i Hodde. 

- Heino fremlægger regnskabet. 

- Henvendelse fra Janus Bygningen 
- Bent Peter Larsen 

Vi er interesseret, men hvilken indsats ønskes der, vi 
bidrager med? 
Heino giver spørgsmålet videre til Bent Peter. 

- 6 Dagtilbud og skoler  
- Evaluering af forløbet og resultat 
- Det videre forløb 

 

Punktet er drøftet og der er fremlagt mange forskellige 
synsvinkler. Generelt er udspillet acceptabelt, men vi 
mangler redskaber til at kunne sikre denne struktur 
holder i fremtiden. 
Vi godkender at dække udgifter ved evt. flere 
borgermøder i forbindelse med hørringssvar. (max. 
5000 kr.)        

- 7 Hjemmeside og Ruban  Anton og Erik arbejder på sagen torsdag d. 16. februar. 
Præsentation ved næste møde. 

- FUR-møde den 22. feb. 
- Foreløbig dagsorden udsendt 
- Hyldest til de frivillige  

  



- 8 Bordet rundt Horne: Der er dannet en støttegruppe HUBI – Horne, 
unge, børn og institutioner. 
Der har været afholdt nytårskur igen i år. Igen godt 
fremmøde.  
Formandsmøde er afholdt med efterfølgende 
borgermøde (skolestruktur) 
Tistrup: Er i gang med et stort stykke arbejde i 
anlægget med oprensning af søen. Der er 
husstandsindsamling i gang med støtte til projektet. 
Sig: Der afholdes det første workshop i 
udviklingsplansmøde den 2. marts. 
Der er oprettet en Erhvervsklub i byen og der er 
etableret en ny PR-gruppe. 

- 9. Evt. 
- Næste møde 

 
- Mandag d. 13. marts kl. 18.30 i Tistruphallen 

Punkter:  
- Gennemgang af dagsorden til 

generalforsamlingen 
- Regnskabet fra 2016 
- Hjemmeside og Ruban 

 

- 10.  

 

Referent: Anne-Lis Brodersen 


