
Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet 

Onsdag den 15.09.2015 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Hotel Hjedding, Ølgod 
 

Bemærk: Der er aftalt rundtur til Skulpturudstillingen. Mødetid kl. 16.00. Mødested: 

Kulturhuset, Vestergade, Ølgod, hvor Rigmor Bek Pedersen står klar til at tage interesserede 

med rundt til de mange skulpturer. Vi slutter kl. 17.00 ved Hotel Hjedding.  

Mødedeltagere: Poul Henrik Hansen, UR Skovlund-Ansager deltager i mødet i stedet for Karin Nielsen, der 

er på ferie. Der er afbud fra UR Blåvandshuk.  

 

 

Dagsorden Referat 

1. RubanForum og samarbejdet med FUR. 
 
Ruban er godt i gang med at samle alle 
frivillige kræfter i hele Varde Kommune. 
Ruban tager sig af udfordringer og opgaver, 
som er fælles for foreninger, råd og 
lokalsamfund i hele Varde Kommune.  
 
Ruban har på mange punkter 
sammenfaldende interesser og medlemmer 
som FUR. Derfor ønsker RubanForum et tæt 
samarbejde med FUR.  
 
Det foreslås, at der i løbet af november 
måned afholdes et fælles møde mellem 
FUR og RubanForums repræsentantskab.  
 
I drøftelsen af punktet deltager formanden 
for RubanForum Kirsten Stenshøj samt 
Claus Vestland.  
 

Claus Vestland omdelte Fakta-ark og orienterede 
om det første repræsentantskabsmøde, der 
afholdes onsdag den 16. september kl. 19.00 på 
Fåborg Kro.  
 
Der blev orienteret om, at der er en forventning om 
indbetaling af kontingent på 500 kr. pr. medlem/UR 
pr. år. Betaler man nu, vil næste opkrævning først 
komme til december 2016.  
 
Ruban ønsker et tættere samarbejde med FUR, og 
derfor blev det aftalt, at der afholdes fælles møde 
torsdag den 10. december kl. 17.00. Sted vil fremgå 
af dagsordenen.  
 
Efter fælles mødet er der ordinært FUR møde.  
 
Spørgsmålet om udviklingsrådenes betaling for 
hjemmesiden er uafklaret. Hanne undersøger sagen 
nærmere og vender tilbage.  

2. Møde mellem Udvalget for Økonomi og 
Erhverv og to repræsentanter fra hvert 
udviklingsråd onsdag den 30. september 
2015 kl. 15.30 – ca. 17.00 i Mødesalen, 
Rådhuset, Bytoften 2, Varde  
 
Det overordnede formål med mødet er en 
gensidig drøftelse af: ”Hvad vil vi bruge 
hinanden til?” 
 

I mødet deltager fra udviklingsrådene:  
 
Ølgod: Inga Andersen og Carl Holst 
HHST: Heino Mølholm og Anton P. Nielsen 
Varde Opland: Walther Bech Sørensen og Gorm 
Friis 
Varde By: Niels Kr. Hindsig og Jens Nielsen 
Helle Vest: Finn Ladegaard samt NN 
Helle Øst: Jens Peter Christensen og Lars Bo 
Øvrige UR sender navnene pr. mail til Hanne inden 



Da det er første møde med udvalget, vil det 
være hensigtsmæssigt hvis hvert 
Udviklingsråd forbereder 5 minutters 
præsentation af deres eget område. Blot 
mundtligt.  
 
Mål og visioner for landdistriktsområdet 
bør ligeledes indgå i drøftelsen.  
 
Til drøftelse: Andre relevante emner, der 
bør indgå i dagsordenen for mødet 30. 
september.  
 
 
 

mødet med Udvalget.  
 
Udover præsentation af de ni udviklingsråd, ønsker 
udviklingsrådene at emnet: Mål og visioner for 
landdistriktsområdet” indgår i følgende emner:  
 

 Udviklingspuljen – hvad kan den 
bruges til? Kan Udviklingspuljen 
anvendes til etablering af cykelstier 
eller til udbedring af farlige veje og 
vejkryds?  
 
Der ønskes samtidig en orientering 
om den overordnede politik for 
cykelstier.  
 

 Hvordan kan vi i fællesskab 
medvirke til øget bosætning i Varde 
Kommune? 
 

 Hvordan er den overordnede 
skolestruktur i Varde Kommune 
fremadrettet?  
 

 Status på Borgerinddragende 
aktiviteter – vedhæftes til 
orientering.  

3. Opfølgning på borgermøderne om 
fordeling af flygtninge.   
 
Der har nu været afholdt de planlagte 
borgermøder i lokalområderne.  
 
På baggrund af ovenstående har vi fået 
spørgsmålet om, Varde Kommune kunne 
bistå med undervisning i, hvordan de 
mange frivillige besøgsvenner kan lære at 
omgås personer med fx (PTSD) traumer.  
 
 Der er behov for nogle værktøjer, metoder 
eller viden om, hvem man kontakter hvis og 
såfremt. Det kan være en udfordring 
omkring de traumatiserede flygtninge – at 
de frivillige ikke ved, hvordan de skal agere 
eller hvordan de opretholder en almindelig 
distance til de pågældende, så de ikke bliver 
alt for involverede – og dermed bliver så 
belastede, at de mister lysten til det 
frivillige arbejde.  

 
Der var udbredt tilfredshed med de afholdte 
borgermøder.  
 
Udviklingsrådene er positive omkring integreringen 
af flygtningene i deres lokalområder. I Ølgod vil man 
gerne hjælpe med at finde arbejdspladser til dem.  
 
Udviklingsrådene stiller spørgsmål ved, hvordan de 
får kendskab til at der er kommet flygtninge til 
området?  
 
Det er vigtigt at der stilles mentorer til rådighed for 
flygtningene, men udviklingsrådene har ikke alene 
ressourcer til at tage flygtningene i hånden.  
 
Der er behov for at få præciseret, hvad man må 
som besøgsven og hvad man ikke må/skal.  
 
Mødedeltagerne efterlyser Erik Schultz oplæg fra 
borgermøderne, der gav en god orientering om, at 
flygtningene er legaliseret til at være i Varde 



 
 
Integrationskoordinator Pia Maria Nielsen 
er tovholder for Frivillig Forum Integration 
og der afholdes møde torsdag den 1 
oktober kl. 17.00 på Det nye Rådhus, og alle 
interesserede har mulighed for at deltage.  
 
Tilmelding til pimn@varde.dk  
 
Til orientering og drøftelse.  

 

Kommune.  
 
Hanne bringer ovenstående videre til forvaltningen.  
Udviklingsrådene blev opfordret til at tilmelde sig 
mødet den 1. oktober.  

4. Kursus for udviklingsråds medlemmer i 
”Bestyrelsesarbejde og opgaver” – eller 
man kunne også kalde det: Ansvaret er dit 
– vil du have det? 
 
Konsulent Hans Stavnsager fra ”Center for 
frivilligt socialt arbejde” underviser i emnet 
onsdag den 18. november 2015 kl. 17.00 – 
ca. 20.00 i Mødelokalet, Hodde-Tistrup 
Hallen, Lærkevej, Tistrup.  
 
Vi har fået forespørgsel på, om andre fx 
foreningsbestyrelser, kan deltage på lige 
fod med udviklingsrådene den aften.  
 
Til drøftelse i FUR.  
 

Der er på forhånd en stor interesse for kurset 
blandt udviklingsrådenes egne medlemmer.  
Derfor blev det besluttet, at kurset den 18. 
november alene er for udviklingsrådene.  
 
I stedet opfordres Kultur og Fritid til at afholde et 
tilsvarende arrangement for alle foreninger.  

5. Skoleprojekt i UR HHST.  
 
Formanden for Udviklingsrådet Hodde-
Horne-Sig og Tistrup Heino Mølholm giver 
under punktet en orientering om 
erfaringerne med et skoleprojekt, der har 
sat ”Frivillighed på skoleskemaet”. Formålet 
har været at gøre frivilligheden mere synlig 
for elever i 6. klasse. Udviklingsrådet HHST 
giver eleverne et indblik i det lokale 
samfund, hvor frivilligheden er alt 
afgørende.  
 
Til orientering og videre inspiration.  
 
 

Heino Mølholm gav en orientering om det 
gennemførte projekt i Sig-Thorstrup Skole.  
FUR har 16/9 fået tilsendt drejebogen som 
inspiration til at indføre frivillighed på 
skoleskemaet.  
 
Målsætningen med projektet:  
- Belyse nærdemokratiets værdier for et aktivt og 
engagerende nærmiljø.  
- Synliggøre frivilligheden, give eleverne indblik i 
hvor mange frivillige der er 
- Oplæg til dialog i familien derhjemme 
- Se det lokale samfund fra børnenes synsvinkel, og 
deres ideer kan måske bidrage til nye tiltag, måske 
er der noget vi som voksne har overset.  
- Hvis vi arbejder sammen – kan vi løfte i flok, der 
skal så lidt til hvis vi er mange.  
 
 

mailto:pimn@varde.dk


6. Status på Borgerinddragende aktiviteter 
 
./. Vedhæftet status pr. 1/9-2015 over 
udviklingsrådenes borgerinddragende 
aktiviteter og anvendelse af de 30.000 kr. til 
formålet.  
 
Til orientering og inspiration.  
 
 

De nye tilføjelser, der kom frem under mødet, 
kommer med i Status på Borgerinddragende 
aktiviteter før den udsendes til Udvalget for 
Økonomi og Erhverv sammen med dagsordenen for 
mødet 30. september.  

7. Forslag om en heldags inspirations tur for 
FUR deltagere i løbet af efteråret.  
 
Til drøftelse.  
 
 

FUR deltager gerne i en inspirations tur for 
repræsentanter fra UR. Vejen Kommune samt Vejle 
Kommune blev foreslået.  
 
Der arbejdes videre med forslaget.  
 

8. Status på arbejdet med den nye Pixi folder 
om udviklingsrådene.  
 
Lars Bo, Helle Øst og Hanne har aftalt 
kreativt møde 10. september kl. 10.00 med 
Karsten Madsen i Den Gamle 
Stationsbygning, Ansager. 
 
Hanne vil under punktet redegøre for 
forløbet indtil nu. Opgaven har vist sig at 
være sværere at gå til, end umiddelbart 
forventet.  
 
Vi håber at kunne præsentere den nye 
folder inden årets udgang.  
Der arbejdes videre med opgaven.  
  
Til orientering.  
 

Efter en god drøftelse i FUR fremkom der forslag 
om at droppe en papirversion af folderen om 
udviklingsrådene.  
 
I stedet ønsker FUR en kort præsentations film om 
hvert af de ni udviklingsråd samt Fælles 
Udviklingsrådet. 
 
Filmene skal dels bruges som præsentation over for 
nye tilflyttere, dels som ”hvervekampagne” for nye 
medlemmer af udviklingsrådene.  
De tænkes kopieret på USB stick, der kan 
medsendes velkomstmaterialet til tilflyttere til 
kommunen.  
 
FUR filmens formål er at orientere om Fælles 
Udviklingsrådets opgaver, formål og organisering, 
og kan præsenteres såvel internt som eksternt for 
at udbrede kendskabet til Fælles Udviklingsrådet og 
som inspiration til andre kommuner.  
 
Der arbejdes videre med planen. Punktet 
genoptages på næste FUR møde.  
 

9. Informationsstrategi i og omkring 
udviklingsrådene og deres opland. 
 
Punktet genoptaget fra sidste FUR møde, 
hvor det blev besluttet at følge hvordan 
mængden af elektronisk post til FUR har 
udviklet sig siden 27. maj.  
 
Er det blevet værre eller bedre? 

FUR udtrykte tilfredshed med det nuværende 
niveau for modtaget post.  



 
Til drøftelse.  
 

10. Oversigt over tilflyttere til områder i Varde 
Kommune.  
 
Punktet genoptaget fra sidste møde.  
 
Siden FUR mødet 27/5 har Borgerservice 
undersøgt muligheden for at udlevere 
adresser på tilflyttere. Ifølge CPR. Loven 
kan/må man ikke udlevere adresser på 
tilflyttere. Varde Kommune må trække 
listen, men må ikke videregive listen.  
 
Udviklingsrådene er private personer, og for 
at få de ønskede oplysninger skal de 
komme med to ting: Enten navn og adresse 
eller navn og fødselsdag på de nye 
tilflyttere. Sådan er loven skruet sammen.  
 
Til orientering.  
 
 
 

Der blev givet en orientering om, at Varde 
Kommune ikke må udlevere adresser på tilflyttere. 
Det kan man ikke efter CPR-loven.  
Udviklingsrådene er at betragte som private 
personer, og derfor må vi ikke videregive 
oplysningerne med mindre man kommer med navn 
og fødselsdag eller navn og tidligere adresse på nye 
tilflyttere.  
 
I stedet forsøges løsningen, skitseret i beslutningen 
til punkt 8: At udlevere USB stick med præsentation 
af de enkelte udviklingsråd. På den måde er det op 
til tilflytterne om de ønsker at tage kontakt til det 
pågældende udviklingsråd.  

11. Korte orienteringspunkter:  
 
a) Avisomtale af udviklingsrådene i august.  
 
b) Landsbyhøjskole på Gråsten 
Landbrugsskole 4. – 8. november 2015 med 
emnet: Vil du gøre en forskel i dit 
lokalsamfund?  
Vil du hjælpe andre lokalsamfund med at 
skabe nye engagement?   
  

Taget til orientering.  

12. Ekstra punkt – ej med i den udsendte 
dagsorden:  
 
Fotokonkurrence.  
Der er 15. september kommet henvendelse 
fra næstformanden i UR Varde By, Jens 
Nielsen angående det tidligere drøftede 
forslag om en fotokonkurrence som 
udviklingsrådenes bidrag og understøttelse 
af visionen ”Vi i naturen”.  
 
Der foreslås, at hvert udviklingsråd udpeger 
en person og sender mailadresserne på 

Der førtes en drøftelse, og det blev besluttet, at 
Heino Mølholm tager forslaget med til første møde i 
det nye ”Vi i naturen – råd”, der holder møde 
mandag den 21. september om aftenen.  
 
Herefter får såvel Jens Nielsen som FUR besked på 
hvordan vi kan bidrage med fotos til branding af 
Varde Kommune.  



vedkommende til Jens Nielsen. Derefter 
fastsættes mødedato for en drøftelse af, 
om vi vil konkurrencen og i givet fald under 
hvilke rammer.   

13. Eventuelt.  
 
 
 
 
 
 

”Vi i naturen” markedsføringsmateriale: Det 
fremgår ikke af diverse materiale med logoet, at det 
er Varde Kommune der har visionen ”Vi i naturen”.  
 
UR stiller spørgsmål til, hvorfor de ikke bliver 
inviteret til møderne om udviklingsplaner. Selv om 
møderne generelt er åbne for alle borgere i den by 
hvor processen foregår, ønsker UR at få mulighed 
for at få oplysninger om tid og sted.  
 

14. Næste møde foreslås afholdt i uge 50.  
Forslag til sted? 
 
 
 

Fælles Udviklingsrådet holder møde torsdag den 10. 
december. Det starter kl. 17.00 med fælles mødet 
med Ruban, og efter spisningen, fortsætter vi med 
den egentlige dagsorden til FUR mødet.  
Sted vil fremgå af dagsordenen.  

 

Sags nr. 15-1938 Dok.nr. 126952-15 haje 16.09.2015  

 


