
Møde i HHST   
Dato: 20. nov. 2017 Sted: Tistrup Kl. 18.00  
Deltagere: Heino, Karl Christian, Per, Anton, Erik, Anne-Lis 

Afbud: Morten var forhindret. 

 

Punkt Noter 

- 1 Godkendelse af referat fra sidste møde samt 
dagsorden. 

Referatet godkendt. 
Dagsordenen godkendt. 
 

- 2 Regnskab v. Per 
- Ansøgninger om støtte: ingen 

Per beder om de resterende regninger fra dette år 
inden den 1. januar. 
De kommende udgifter ligger indenfor dette års 
budget. 
 

- 3 Evaluering af mødet med Thomas Japp og 
Bjarne Fly 

 
 

1,5 time er for kort tid til arrangementet.  
2,5 time vil være mere passende. 
Der skal være tid til refleksion efter turen. 
Referatet er udsendt den 6.11.17 (Lisbeth Linding) 
 

- 4 Fremtiden for Udviklingsrådene 
- Spørgeskema udsendes af kommune 
- Navne og mail adresse:  

 
 

Den nye kommunalbestyrelse skal evaluere 
udviklingsrådene i 2018.  
Der skal sendes mailadresser fra vores borger- og 
sogneforeninger til Heino, så de kan modtage et 
evalueringsskema fra kommunen. 
Ansvar for mailadresserne bliver sendt ind til 
kommunen: Hodde – Morten 
                       Tistrup – Karl Christian 
                       Horne – Anton 
                       Sig – Heino 
 

- 5 Planlægning af Generalforsamling  
- Sted: Tistruphallen. Dato: 18 april 18.00  
- Dirigent: Morten 
- Indlæg efter generalforsamling? 
- Annonce i ugebladet.  

 
 
 

Projektor er til stede 
Anton medbringer computer til projektor 
Referent: Anne-Lis 
Beretninger fra: 
Sig: Anne-Lis 
Horne: (besluttes af Anton og Per) 
Tistrup: (besluttes af Karl Christian og Erik) 
Hodde: Morten 
Det er fint, at de enkelte årsberetninger sendes ud til 
alle i gruppen et stykke tid før generalforsamlingen. 
Som sædvanligt er det næstformanden, der foreslås af 
bestyrelsen som dirigent. 
Forslag til foredragsholder: Colin Seymour om Turisme 
i Baglandet (HHST-området). (Evt. koblet op på det 
historiske) Komme med et oplæg til videre diskussion i 
plenum. 
Annonce ansvarlig: Anne-Lis (sendes til Heino senest d. 
15. marts) 
Servering: En simpel middag serveres + en kop kaffe 
(Det er bestilt) 
 

- 6 FUR-mødet 23. okt. 
- Referat udsendt 17. nov. 17 

 

Se særskilt referat fra FUR mødet. 
Husk at indsende emner til landsbyfornyelsespuljen. 
Formidling af midlerne (vindmøller) bør være en 
politisk beslutning. 
 



- 7 Henvendelse til DR vedr. projekt frivillighed 
 

Anton forsøger at lægge filmen ind på DR. 
Efterfølgende har det desværre vist sig at være for 
sent. 

- 8 Møde kalenderen/Arrangementer  
- Næste møde 15. jan Sig 

Hos Heino kl. 19.00 

- 9 Bordet rundt. 
 
 
 
 
 
 

Tistrup: 
Tistrup Byskov er færdiggjort. Indvielse heraf, er den 
25. marts. Degnevænget holder stierne indtil videre. 
Kommunen stiller med halvdelen af budgettet, når de 
har godkendt projektet. Man skal selv sørge for den 
anden halvdel, inden det kan udføres. 
Frivillighedsprojektet i 6. klasse kører på Horne/Tistrup 
Skole til foråret. 
Det vil være fint, hvis en evt. pensioneret lærer kan 
påtage sig ansvaret og være primusmotor for 
arrangementet. Kontakt evt. Kirsten Boysen. 
Hodde:  
Ingen fra byen var tilstede ved mødet. 
Horne:  
Formandsmøde. Per er genvalgt til HHST fra Horne. 
Stor aktivitet i Horne. 
Den 17. dec. fejrer Horne erhvervelsen af de 2 
blomster i ”Blomstrende Landsby” med Varde Garden 
og Integrationsfest i hallen. 
Juleskue hundeshow i december. 
Kreativ festival i januar. 
Den 58. revy i træk er afholdt. 
Modelbaneentusiaster udstiller i Horne Hallen. 
Kroen har afholdt flere arrangementer. 
Horne Erhvervspark har udlejet næsten det hele. 
Sig: 
D. 23. nov. fremlægges udviklingsplanerne for Sig og 
Sig Vækst etablerer sig som forening med 365 kr. pr. 
husstand. 
Der er optakt til at etablere en fond i byen til at støtte 
udvikling, by-forskønnelse og kulturelle aktiviteter.  
Både Heino og Anne-Lis stiller ikke op til foreningen Sig 
Vækst. Dette indebærer også, at Heino ikke 
genopstiller i HHST. 
 

- 10 Evt. 
- Arrangement mellem byerne 
- Hjemmeside kursus v. Anton/Erik 

 
Forhåbentligt kan idéen om ”Turisme i Baglandet” 
være med til at sætte skub i et fælles projekt i HHST. 
 

 


