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Bestyrelsen blev fuldtallig i februar hvor Regin trådte ind i bestyrelsen, umiddelbart herefter
konstituerede bestyrelsen sig.

Udviklingsgruppen
Arrangerede Borger-Brunch 1 i 2015, det var lidt en udfordring at komme videre i arbejdet med alle
emnerne, der kom i spil. Gruppen blev reduceret i antal medlemmer, men efter et par møder fik vi
kontakt til Steven Hansen fra Varde Kommune, som gerne ville arbejde med os om at få lavet en
udviklingsplan for Starup-Tofterup. Det blev til Borger-Brunch 2 hvor 11 projekter blev beskrevet og
nu udgør Udviklingsplanen. Den samlede, trykte udviklingsplan arbejder Steven Hansen på at få
færdig og vi forventer at den snart er klar.

Hyttebyen.
Har kunnet fejre 25 års jubilæum i år. Bestyrelsen i Hyttebyens grundejerforening arrangerede en
fantastisk dag hvor der var forskellige aktiviteter bl.a. åbent hus i flere af hytterne. De stod klar med
pølser på grillen, røgede sild og kolde øl og vand til alle besøgende. Vejret var med arrangementet
og området solgte sig selv. Om aftenen holdt alle hytteejerne en fest hvor borgerforeningens
bestyrelse var inviteret med.
Borgerforeningens gave er at der i samarbejde med grundejerforeningens bestyrelse opsættes en
stenplade for at markere jubilæet.
Peder Hammelsvang Kristensen fra Local News, har lavet et par gode film fra dagen, som kan ses på
Facebook eller Local News.

Teltet.
Der har været en del udgifter i forbindelse med certificeringen, derfor er udlejningsprisen blevet
reguleret. Priserne står i BorgerBladet. Lars Petersen har lovet at stå for udlejning og opsætning af
teltet, dette er vi rigtig glade for. Udlejningen har også været tilfredsstillende i år.

Kroaftener.
Borgerforeningen har i samarbejde med Jens Ole haft krostuen åbent tre gange i løbet af det sidste
år. Vi har været heldige at få hjælp af Helle Marie Nielsen, der står for det praktiske og for at finde
hjælpere til aftenerne. Det er nogle dejlige aftener og det er glædeligt, at der kommer så mange og
hygger nogle timer.

Byfornyelse.
Borgerforeningen har først på året fået overdraget en mappe med by forskønnelses-projekter
udarbejdet af Henning Secher på opfordring af Borgerforeningen. Borgerforeningen kontaktede
oprindeligt Henning for at få et bud på, hvordan der kan skabes en trafiksikker cykel-/gangsti langs
Smedebakken, fra skolen til Kirken. Henning Secher kom med et forslag til en sti, men også en del
andre projekter, der kan udvikle og forskønne byen. Mappen er afleveret til Plan, Kultur og Teknik i
kommunen. I forbindelse med at Borgerforeningen var inviteret på bustur rundt i det område URøst repræsenterer, fremviste vi problematikken for Direktøren for Plan, Kultur og Teknik Thomas Jaap
og Driftschef Bjarne Fly, de lyttede og så med egne øjne problematikken på Smedebakken.
I forbindelse med by forskønnelse, ansøgte Borgerforeningen Varde Kommune om puljemidler til at
rydde skrænterne langs Hovborgvej, under viadukten, dette fik vi bevilget 20.000 kr. til. Vi har
efterfølgende forhandlet med kommunen, da beløbet ikke dækker de ønsker vi havde til projektet.
Der er lavet en aftale med kommunen hvor frivillig arbejdskraft og de bevilgede midler i løbet af
foråret gerne skulle give pæne skrænter.
Borgerforeningen ansøger igen by forskønnelses puljen i Varde kommune om midler til et af
projekterne i den mappe, Henning Secher har lavet.

Vedligeholdet.

Borgerforeningen har holdt møde med vedligeholdet, for at høre deres mening om og ideer til
projekter, der kan forskønne byen. Vi ville gerne give gruppen en påskønnelse for det store arbejde,
de gør for os alle sammen, det er af stor værdi at byen tager sig pæn ud. Borgerforeningen har derfor
givet alle i vedligeholds-gruppen en arbejdsjakke med logo på.

Velkomstkurve.
Er blevet en stor succes, der er uddelt 17 kurve siden sidste generalforsamling. Mange giver udtryk
for at de er meget glade for at få velkomstkurven – og for at få besøg af Ernst. Borgerforeningen har
flere gange opfordret til at erhvervsdrivende og foreninger bidrager til velkomstkurven, det er op til
den enkelte hvad der bidrages med.

Julelys.
Borgerforeningen har igen i år fået hjælp til opsætning af julebelysningen, lanternerne, det store træ
ved brugsen og træerne ved brugsen, alt lyser flot. Borgerforeningen har i samarbejde med
Menighedsrådet købt og plantet et grantræ ved kirken, hvor der er sat lys i. Det får vi forhåbentlig
glæde af i mange år fremover.
Stor tak til de flittige hjælpere, der trodsede regnen.

Morten Mortensens Fond.
Borgerforeningen blev opfordret til at søge fonden overdraget, da denne ellers ville blive opløst og
anvendt til at finansiere udsmykning på Campus i Varde. I oktober måned fik Borgerforeningen
overdraget fonden og dens midler.

Vejformænd.
Tanken med ordningen hvor en vejformand sender besked til alle beboere på gaden/vejen, var at
samme besked hurtigt ville kunne nå ud til alle. Vi har dog erfaret at ikke alle gader/veje får
beskederne. Derfor arbejder vi på at finde de gader/veje hvor vejformanden ikke længere ønsker
opgaven, så der kan findes en anden til opgaven. Beskederne begrænses i antal og går altid igennem
Borgerforeningen, for at opgaven skal være overkommelig.

Hjemmeside.
Borgerforeningen har brugt lang tid på at nå til enighed om valget af hjemmeside. Vi har samarbejdet
med Otto Dagnæs, der administrerer den nuværende hjemmeside og som sidder i RUBANs
bestyrelse og webmaster Hans Thomsen, for at finde den bedste løsning. RUBAN er en hjemmeside
udarbejdet af UR-øst. Bestyrelsen har deltaget i mange møder og søgt informationer for at kunne
tage et valg. Valget faldt til sidst på RUBAN, da vi i bestyrelsen fandt siden meget brugervenlig og
siden kommer til at indeholde netop de dele vi ønsker, bl.a. fælleskalender.

Synlighed.
Borgerforeningen har valgt at blive medlem af Local News, der producerer informationsfilm og hvor
Peder H. Kristensen interviewer folk. Der er bl.a. lavet film fra Hyttebyens jubilæum, disse er lagt på
Facebook. Når RUBAN-hjemmesiden kommer i gang vil der også kunne lægges film ind på denne.
Mogens Svarrer hjælper Borgerforeningen med at synliggøre Starup-Tofterup ved at tage billeder og
skrive om hvad der sker i byen. Dette er vi rigtig glade for, den gode historie er vigtig at få frem.
Der sættes infoskærme op i Multihuset og i den nye brugs. Borgerforeningen får hjælp af Stefan
Feddersen i forbindelse med dette projekt og det venter vi os meget af.

Markedsdag.
Borgerforeningen valgte at deltage i Markedsdagen, der blev holdt i forbindelse med byfesten. Det
var en meget hyggelig dag, hvor mange fik en snak med bestyrelsen og deltog i vores konkurrence.
Vinderen af konkurrencen blev Lars Lauritsen, han vandt indkøb i et halvt minut i den nye brugs.

Mælkefestival.
Ideen til mælkefestivalen opstod på UR-østs årsmøde i 2015. Borgerforeningen blev spurgt om vi
ville støtte op om projektet, hvilket vi valgte at gøre. Som planlægningen skred frem, voksede
projektet og dermed den arbejdsindsats, der forventedes af Borgerforeningen, 42 gange 4 timers
frivillig arbejde. Spejderne var friske og hjalp med den kæmpe arbejdsopgave, det skal de have tusind

tak for. Borgerforeningen fik sat i udsigt at overskuddet ville blive delt og vi venter spændt på
evalueringsmødet.

Projekt grøneng.
Det er et stort projekt, der har stået på i syv år og som er blevet udsat et par gange undervejs. Der
har været rigtig mange der har lagt meget frivillig arbejde i projektet gennem årene. Der har været
forskellige bestyrelser i Borgerforeningen, der har skulle sættes ind i projektet. Nu er projektet nået
sin afslutning, afrapporteringen er godkendt og de sidste fondsmidler er blevet udbetalt. Nogle af
de synlige resultater er de lysåbne engarealer, der afgræsses af afgræsningsforeningens kvæg. Det
store flotte Langhus, med bålplads, shelter og overnatningsplads til mange og ikke mindst de flotte
informationstavler, der er opsat i huset.
Som den sidste prik over i'et, arbejdes der på at få istandsat den tidligere servicebygning fra det
gamle rensningsanlæg til toiletbygning. Skolen ønsker at bruge Langhuset i forbindelse med
undervisning i natur-teknik, men toilettet kan naturligvis også bruges af dem der vandrer langs kysttil-kyst-stien og overnatter i huset.

Naturhuset.
I januar måned opstod en arbejdsgruppe med interesse for at anvende den gamle brugs-bygning,
hovedsageligt for at undgå at bygningen vil komme til at stå og forfalde. Henning Secher havde
udarbejdet et idéoplæg som arbejdsgruppen drøftede og der blev fra start drøftet forskellige ideer.
Borgerforeningen afholdte et borgermøde hvor to forskellige projektet blev fremlagt og der blev på
mødet stemt om hvilket forslag der skulle arbejdes videre på. Valgt faldt på at renovere Brugsbygningen. På samme møde fremlagde Jytte Mathiesen planerne for det tidligere Tofterup Hotel.
Arbejdsgruppen har efterfølgende forhandlet med Kvickly Varde, der ejer bygningen og er snart klar
til at fremlægge planerne for brugsens tidligere lokaler.

Skolestruktur.
I forbindelse med Kommunens udmelding om rationalisering på skole- og dagstilbuds-området, har
Borgerforeningen inviteret diverse foreninger, erhvervsdrivende, skolebestyrelse, børnehavens
venner, børnehavens bestyrelse, dagplejen m.fl. til et møde. Formålet med mødet var at få

koordineret en konstruktiv indsats med fælles fodslag. Der blev afholdt et par møder i gruppen, hvor
de udsendte forslag blev diskuteret og analyseret. Der blev herefter afholdt et møde hvor alle byens
borgere blev inviteret til at deltage, her fremlagde gruppen deres arbejde og der kunne bydes ind
med kommentarer og spørgsmål. Det er prisværdigt at vores lokale politikere deltager i sådan et
møde og det synliggør også vigtigheden af emnet. På mødet opfordredes alle til at deltage i
debatmødet i Helle Hallen, hvilket rigtig mange også gjorde. Gruppen arbejder videre.

Der er rigtig mange der hjælper Borgerforeningen med mange forskellige ting og på mange
forskellige måder, både stort og småt. Tusind tak til jer alle sammen det er jer, der gør forskellen.

Til sidst vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for et rigtig godt arbejde, vi har kunnet diskutere mange
forskellige problematikker. Vi har ikke været lige enige hele tiden, men er kommet frem til løsninger
alle kunne gå ind for. Hvis vi talte antallet af møder sammen hvor Borgerforeningen har været
repræsenteret og de timer vi har brugt, så var der ingen der ville tro på det, så det gør vi ikke. I har
alle taget en ekstra andel af arbejdet imens jeg gik til eksamener og det skal i have tak for. Der har
heldigvis også været tid til at grine og hygge sammen og det er rigtig vigtigt for at holde gejsten oppe.
Mette har valgt at holde pause fra Borgerforeningens bestyrelse og ønsker ikke genvalg, hun nægter
dog ikke at hun måske vender tilbage på et senere tidspunkt. Mange tak for denne gang, Mette.
Af formand, Heidi Jørgensen.

