
Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet 

Onsdag den 10.12.2014 kl. 17.00 på Sig Hotel, Vardevej 30, Sig, 6800 Varde  
 

Mødedeltagere:  

Walther Bech Sørensen, Carl Holst, Finn Ladegaard, Henry Koch, Peter Nielsen, Jan Lillebæk, Karin Nielsen, 

Niels Kristian Hindsig, Claus Vestland Jeppesen (i stedet for Jens Peter Christensen).  

Mogens Pedersen deltog under pkt. 1, Kirstine Gottlieb (ref.) 

Dagsorden Referat 

1. Opfølgning fra efterårsmødet med Byrådet  
Generel opfølgning på mødet og herunder 
drøftelse af den fremtidige organisering af 
samarbejdet mellem Udviklingsrådene og 
Byrådet.  
Kommunaldirektør Mogens Pedersen 
deltager i behandling af punktet 

Mogens Pedersen fortalte om den forventede 
fremtidige organisering: der vil være 1 årligt møde 
med 9 UR og Byrådet (foråret), og 1 møde mellem 
UR og ressortudvalget (efteråret). Det forventes 
fremover at være Økonomiudvalget, da dette 
udvalg varetager opgaver der mere tværgående. 
 
Ændringen med ressortudvalg skal godkendes over 
2 byrådsmøder fordi det vedrører Styrelsesvedtæg-
ten. Forventes at være gældende fra påske, dvs. 
april/maj 2015. 
 
Der var en generel drøftelse af FUR’s oplevelse af 
møderne og hvad der virker godt.  
 
Den direkte dialog med politikerne prioriteres højt, 
FUR gerne have at dette fortsat sikres. Generelle 
indlæg er som sådan ok, men det er den direkte 
dialog der flytter.  Der var dog enighed om at der 
nogle af de generelle oplæg er meget gode, men 
det må ikke være på bekostning af dialogen. De 
enkelte Udviklingsråd møder ind med mange 
forskellige agendaer, det skal der være tid til. Fx 
fungerer ”Running dinner” godt, når der ikke er for 
mange ved bordene. FUR opleverat det er vigtigt at 
få politikerne på banen og at de kan møde 
Udviklingsrådene mere enkeltvis. 
 
FUR bakker op om at Økonomiudvalget bliver 
ressortudvalg, da det udvalgsmæssigt vil være den 
bredeste politiske indgang. Mogens fortalte, at 
formen for mødet med Økonomiudvalget ikke er 
fastlagt endnu. 
 
FUR oplever at forvaltningerne er gode og hurtige til 
at melde tilbage, det er dejligt. 



2. Nærdemokrati og nyhedsformidling, 
herunder udviklingsrådenes hjemmeside  
Udviklingsrådenes hjemmeside på Varde 
Kommunes hjemmeside drøftes og 
herunder muligheder for fælles  
platform for UR. 
 

FUR oplever at det er et stort problem at 
Udviklingsrådendes officielle side ikke virker bedre 
på kommunens hjemmeside og forventer at det 
løses fremadrettet. FUR er også skeptisk over for 
om den nye hjemmeside fra Varde Kommune 
kommer til at virke.  
 
Claus Vestland Jeppesen fortalte om møde med 
KomUd den 2. december 2014. Man er ved at 
afklare hvilken løsning der er den bedste for at 
synliggøre Udviklingsrådene/de lokale hjemme-
sider. Om der fx skal være en fælles løsning. 
 
Claus fortalte at man vil indkalde til møde hvor alle 
der arbejder med byhjemmesider mødes for at få 
viden om de forskellige løsninger. Der holdes møde 
den 11. december. Claus opfattelse var at noget af 
det afgørende er at få nyheder ind og gøre siden 
levende. I den henseende er Ansager info og Tistrup 
News p.t. de bedst kørende sider i kommunen.  
 
Claus fortæller at tanken med arbejdet er at gå 
sammen og i fællesskab og hjælpe hinanden. Lige 
nu arbejder man med afklaring af hvilken platform 
der kunne være god at bruge.  
 
Der arbejdes bl.a. med ideen om en fælles database 
hvor alle kan lægge data ind, og at databasen 
herefter kan generere data til de relevante 
hjemmesider. 
 
Det blev drøftet hvad og hvor meget Udviklings-
rådene skal formidle og kommunikere og hvad der 
er byernes opgave. Der var forskellige overvejelser 
om byernes og Udviklingsrådenes sider skal være 
sammenhængende eller adskilte. 
 
Basalt er det dog vigtigt at man nemt kan finde 
informationer om Udviklingsrådene, hvem der er 
med og hvad de laver.  
 
Claus fortalte at man ha bedt Jørgen Nielbæk, 
KomUd, om hjælp fra journalist. 
 
Status: 
Gruppen mødes i morgen om den fremadrettede 
bedste løsning og skal byde ind til KomUd med 
deres forslag til en løsning. Herefter drøftes 
mulighederne med kommunen. Claus forventer at 



der er mere afklaring i løbet af januar.  
 
Punktet skal med på næste FUR møde. 

3. Trafikgruppen – erfaringer om samarbejde 
Arbejdet i Trafikgruppen er afsluttet. Fælles 
opsamling på erfaringer bl.a. hvordan er det 
vi kommunikerer med personer der træder 
ind i arbejdsgrupper, og hvordan sikrer vi at 
vi ”klæder deltagerne godt på” til at indgå i 
forskellige arbejdsgrupper.  

 

Teksten til dagsordene blev korrigeret: Trafikgrup-
pens arbejde er ikke afsluttet men gruppen har 
nedlagt sig selv. 
 
FUR roser Trafikgruppen for det store arbejde de 
har lavet. FUR synes det er relevant at tage arbejdet 
op igen. 
 
Når arbejdet tages op igen skal der bl.a. være fokus 
på sammensætningen af gruppen og udpegning af 
tovholderen. Gruppen skal sammensættes med 
personer med energi, det er et stort og vigtigt 
arbejde.  
 
Definition af gruppens opgave, rolle og kompetence 
er centralt, samt at personer der udpeges til 
gruppen har kompetencer til at gå ind i arbejdet. 
Det er vigtigt, at der sikres kontinuitet i arbejdet.  
 
Det blev drøftet at gruppen opgave kan være at 
komme med ideer, som videregives til kommunen 
som efterfølgende prioriterer. Så er det ikke Udvik-
lingsrådene men kommunen der prioriterer mellem 
ideerne. 
 
Det blev aftalt at gruppens arbejde tages op og 
defineres på det næste FUR møde i feb. herunder 
drøftelse og afklaring af kommissorium.  
 
Walther spurgte til bus rute 240 – om den skal den 
nedlægges? Det vil bl.a. være en problem for de 
mange HTX-elever som skal til Esbjerg. Kirstine 
undersøger og melder tilbage. 
 

4. Betalingsparkering FUR drøftede problemerne i Naturstyrelsens forslag 
om betalingsparkering ved udvalgte strande. Hvis 
forslaget vedtages vil det være et stort problem for 
flere af områderne.  
 
Der var stor ros og opbakning til borgmesterens 
initiativ, at han så hurtigt og offensivt er gået ind i 
sagen.  
 
Det blev aftalt at FUR laver en fælles presse-
udtalelse. Kirstine hjælper med opgaven. 

5. Bordet rundt – siden sidst.  Drøftet. 



 
 

6. Korte orienteringspunkter:  
 
a) Fritids og Forbrugsmesse afholdes ikke i 
2015. Derfor er det ikke aktuelt at drøfte 
om UR deltager. 
 
b) Afslag til UR’s ansøgning til puljen grønne 
ildsjæle ang. Projekt Taxa-bus – kollektiv 
trafik 2,0 i landområder.  FUR er orienteret 
om afslag på mail. 
 
c) Der er nedsat 4 råd for foreningslivet: 
Idrætsråd, Aftenskoleråd, foreningsråd og 
kulturelt råd. Rådene har direkte dialog 
med Udvalget for Kultur og Fritid ved 2 
årlige møder.   
 
d) Vision 2030 
Der er vedtaget en ny fælles vision for hele 
kommunen. Udviklingsrådene vil også blive 
inddraget og involveret i arbejdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr. visionen nævnte FUR, at dette er vigtigt at 
visionen bliver gjort forståelig og at den giver 
anledning til handling. 
 

7. Eventuelt 
Husk kørselssedler for 2014 – skemaer er 
udleveret og medtages til mødet i udfyldt 
tilstand. 
 

 
De der ikke havde køresedler med skal hurtigst 
muligt aflevere det til Kultur og Fritid. 

8. Næste FUR møde foreslås i slutningen af 
februar  
Dato fastsættes samt sted for mødets 
afholdelse.  
 
 

 
Onsdag den 18/2 kl. 17.00 i Agerbæk  
(Alternativt Årre). 
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