
Møde i HHST   
 

Dato: 9 okt. 2017 Sted: Horne-Hallen  Kl. 19.00  
Deltagerer: Morten, Erik, Karl Christian, Heino, Anton og Anne-Lis 

Punkt Noter 

- 1 Godkendelse af referat fra sidste møde samt 
dagsorden. 

 

- 2 Regnskab v. Per 
- Ansøgning til økonomisk støtte: 
- E-sport i Tistrup  
- Sogneforeningen i Hodde (bespisning) 
- Folder husomdelt i Sig (Naturpark-Sig) 
- Letbæk - rekreative steder 
- Støtte til valgmøder 

Der er ca. 35.000 kr. til rådighed til næste 
generalforsamling. (maj) 

- Støtte til finansiering af udstyr = 5000 kr. 
- Varde Å-dag = 2500 kr. 
- Til folder og evt. labels til vinflasker = 2500 kr. 
- Til projektet = 2500 kr. 
- Halvdelen til kaffen gives. Max 2000 kr. 

Heino sender mail ud til aktørerne.  
I forhold til valgmødet giver Karl Christian videre info. 
 
Som udgangspunkt er støtten et engangsbeløb, og der 
støttes op om nye tiltag. 
 

- 3 Evaluering af Mælkefestival 
 

 
 

Vi vil gerne støtte mælkefestivallen i fremtiden, men 
hvor meget effekt, det har for formidlingen, er 
tvivlende. 

- 4 Møde med Plan- Teknik direktør 
- Emne til visning 8. nov. kl. 15.00 

 
 

 
Første prioritet er Horne: Byggegrunde på Lundagervej 
og Hodde: Letbækprojektet, manglende sving på Varde 
Å, og øjebæ i Hodde (nedrivningspuljen)  
Derudover: 
Tistrup: Tistrupkirkevej (byzone), Byskoven, 
Landsbypedel (seniorjob), Cykelsti (Tistrup/Sig) 
Debat om kommunaltiltag mod bordeller. 
Mødet: 
Vi mødes ved Hornehallen kl. 15. Afsluttes på Hodde 
Kro mellem 16 og 17. Morten bestiller øl og vand 
HHST deltager + Bjarne Fly, Thomas Japp og Lisbeth 
Linding. 
 

- 5 Evaluering af efterårsmødet den 17. august  
- V. Heino og Morten  
- Mulighed for besøg af Turist chef Colin Seymour  

 
 
 
 

Varde Kommune satser meget på turismen.  
12% af Varde Kommunes indkomst kommer fra 
turisme. 
Godt møde. Ønske om et større offensiv i forhold til 
turisme i den østlige del af Varde. Kultur/natur. 
App: Turistinformation om Sydvestdanmark 
 
Evt. offentligt møde i HHST med Colin Seymour. 
Hvordan ser vi vores område i forhold til turisme. 
Evt. indlæg om fremtidens turisme. (syddansk 
universitet) 
(Søge det autentiske) 
 

- 6 Lyoness 
- Der har været en henvendelse fra Conny Vad, 

der gerne vil have vi deltager i Lyoness. 
- Se mere på https://www.lyoness.com/dk  

Er ikke på nuværende tidspunkt interesseret i at 
arbejde med projektet. 

https://www.lyoness.com/dk


 

- 7 Ruban forum. 
- Hvad sker der i Ruban v. Erik  

Klaus Larsen er blevet formand. 
Der er lagt op til, at Ruban Info. styrer og kører det. 
Der er opbakning herfra til at Ruban forum og Ruban 
info lægges sammen. 
Store ambitioner om at udbrede conceptet ud til hele 
landet. 
Der er 200.000 kr. til rådighed til ansøgning om 
journalisthjælp (freelance). 50% af udgifterne 
selvforanstaltes. 
 

- 8 Møde kalenderen/Arrangementer  
- 23. okt. Fur-møde 
- 8. nov. Thomas Japp/Bjarne Fly 
- Næste møde 20. nov. Tistrup 

Fur-møde: 
Sydbank og JV ønsker en repræsentant fra 
udviklingsrådene til gruppen, der udnævner 
”Skulderklap”. 
20. nov:  
Karl Christian bestiller julefrokost. 
 

- 9 Bordet rundt. 
 
 
 
 
 
 

Tistrup:  
Byskoven beplantes 21/10 og 4/11 (8000 træer) 
Dags dato er der fra udviklingspuljen bevilget: 

- Legepladsen i anlægget ca. 175.000 kr. 
- Forundersøgelse til tunnel under jernbanen 

40.000 kr. 
- Janusbygningen  40.000 kr. 

De 3 sidste byggegrunde på Degnevænget er 
reserveret. 
Horne:  
Endelig ansøgning om 2 blomster i ”Blomstrende 
Landsby”. 
Initiativ til at sætte udviklingsplaner i gang (kontakt til 
kommunen) 
Indvielse af ”Grillhytten” i Vikingelunden. 
Hodde: 
Letbæk har fået 100.000 kr. fra Sydenergis vækstpulje. 
72 pers. til høstfest. 
Sig: 
Udviklingsplaner er til korrekturlæsning. 
Organisation: Sig Vækst. Ønsket er at lave det til en 
forening. Derudover arbejdes der med at etablere en 
fond.  
Et af projekterne er en bypark i Sig. 
Der arbejdes med ejer/lejerboliger. 
 

- 10 Evt. 
- Hjemmeside gennemgang v. Anton/Erik 
- Henvendelse fra DR 
 

 
 
Vores film om projekt: Frivillighed sendes ind til DR. 
Anton viderebringer det til DR. 
Forespørgsel om tilskud til digital infotavle på torvet i 
Tistrup. 
 

 


