
Møde i HHST   
 

Dato: 3. maj 2017 Sted: Birgittegården, Falkevej 4a,6800 Varde Kl. 19.00  
Deltagerer: Heino, Per, Anton, Karl Christian, Erik, Morten og Anne-Lis (referent) 

Fraværende: Christian 

Punkt Noter 

- 1 Godkendelse af referat fra sidste møde samt 
dagsorden. 

Godkendt 

- 2 Evaluering af generalforsamling 
 

 

Bemærkelsesværdigt, at der kun kom 20 personer, når 
Mogens Pedersen var på plakaten. 
Det vil være fint, at beretningerne bliver læst igennem 
af hele bestyrelsen inden generalforsamlingen, så der i 
enkelte tilfælde kan foregå en koordinering. 
Til næste år er det Tistrup, der afholder 
generalforsamlingen. 
 

- 3 Konstituering af bestyrelsen 
- Formand 
- Næstformand 
- Kasser 
- Sekretær 

 

Følgende blev valgt: 
Formand: Heino Mølholm 
Næstformand: Morten B. Pedersen 
Kassér: Per Jespersgård 
Sekretær: Anne-Lis Brodersen 
Hjemmeside ansvarlig: Anton Peder Nørgård Nielsen 
Resten af bestyrelsen består af Karl Christian Jensen, 
Erik Christiansen, Christian Kok Hansen. 
 

- 4 Mødekalender 2017/18 
- Fastsættelse af bestyrelsesmøder i HHST 

Mandag d. 14 august kl. 19.00 Hodde Kro 
Mandag d. 9. oktober kl. 19.00 Horne Hallen 
Mandag d. 20. november kl. 18.00 Tistrup Julefrokost 
Mandag d. 15. januar kl. 19.00 Sig 
 

- 5 Regnskab 
 
 
 
 
 
 

Saldo dags dato: 15.708,18 kr. 
Der skal legitimation til fra formand, næstformand, 
kasser og sekretær for at kassérens navn kan ændres til 
Per. Legitimationen sendes til Per. Derudover skal 
formanden skrive en fuldmagt. 
I dette år kommer der 36000 kr. til udvalget. 
Ved hver bevilling til forskellige grupper/projekter 
følges der op på brugen deraf, ved efterfølgende 
bestyrelsesmøder. 
 

6. Ansøgning fra Sig-Vækst Beløbet 5000 kr. er godkendt af bestyrelsen og hermed 
bevilget. 

- 6 FUR mødet den 2. maj 2017 Nogle af punkterne var: 
- Anlægsmidler i kommunen bliver sat i bero. 

Alle projekter bliver taget op til revurdering. 
- Forslag til budgetudvalget i Varde Kommune 

skal være inde senest den 16. maj. 
- Hvad vil udviklingsrådet med udviklingsrådet? 

              Talerør fra borger til kommunen, katalysator, 
              oplysende bindeled, dialog, keyperson, 
              høre sig selv som stemme for de lokale byer,  
              være høringsberettigede, netværk, følge op på 
              lokale  projekter og skabe kontinuitet. 



- Synliggørelse af turisme i Varde: elektronisk 
- Mælkefestival 16. og 17. september 

Vi bakker op 

- 7 Forespørgsel fra Plan og Teknik Varde 
Kommune 

- Forslag til cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter 
- Møde den 8. maj desangående 

Karl Christian prøver at komme med forslag (efter 
fristen), som måske også kan komme med i 
betragtning. Heino har sendt ind for Sig 
Evt. kan indtænkes opladning af el-cykler på stierne. 
 

- 8 Ruban forum v. Erik 
- Herunder egen hjemmeside 

 

- Diskussion om afklaring af kontingentet skulle 
være med eller uden moms. - Er nu uden 
moms. 

- Klaus Larsen er blevet formand for Ruban 
Forum. 

- Ruban er ikke særlig brugervenlig, så det tager 
lang tid at få mange brugere på siden. 

- Vores hjemmeside mangler vellignende 
billeder at bestyrelsen. Send billeder, mail og 
telefonnummer til Anton. 

- Næste gang: Erik viser brugen deraf. 
 

- 9 Synlighed Næste gang tager Erik billede ved mødet og laver tekst 
til Ruban, og det sendes derefter videre til facebook. 
Der kan evt. gøres brug af Local News. 
 

- 10 Bordet rundt 
 
 
 
 

- Tistrup er travlt i gang med de føromtalte 
projekter. 

- Horne har lavet mange små fine aktiviteter i 
byen med stor opbakning fra befolkningen, 
bl.a. oprydning på veje og stier før 
konfirmationen og pyntning af byen til Påske. 

- Sig har afviklet 2 visionsmøder. Der er nedsat 
en styregruppe ”Sig Vækst” og 
projektbeskrivelser er sendt til kommunen. 
Flere af projekterne er travlt i gang, mens 
andre kræver lidt mere tilløb. Byen har også 
etableret en erhvervsgruppe, der har afholdt 
flere møder. 

 

- 11 Evt. 
- Næste møde 
- Sted 

 
Mandag d. 14. august kl. 19 på Hodde Kro  
(Morten bestiller) 

 

 


