Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet
Torsdag den 10.12.2015 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Billum Kro, Vesterhavsvej 25,
6852 Billum
Bemærk: Første del af mødet er fælles møde med RUBANs bestyrelse. I dette møde deltager
kommunikationschef Steffen Kjær, Varde Kommune.
Fra RUBAN deltog: Claus Vestland, Michael Beier, Henry Koch og Karsten Madsen.

Mødedeltagere: Stine Willadsen, Blåvandshuk – Bjarne Buhl, Blaabjerg - Karin Nielsen, Skovlund-Ansager,
Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Niels Kristian Hindsig, Varde By – Jens Peter Christensen, Helle Øst,
Finn Ladegaard, Helle Vest – Carl Holst, Ølgod og Heino Mølholm, HHST.

Dagsorden
1. RUBAN og samarbejdet med Varde
Kommune og FUR.
Claus Vestland præsenterer ”Live-demo af
Rubans nyhedsindtastning”.
Nyhedsindtastning kan være med til at
synliggøre bestyrelsesarbejdet og foregår
ved, at man opretter en nyhed og tager et
billede og bringer det ”live” imens man
sidder til møde.

Referat
Steffen Kjær gav en god orientering om at Byrådet
netop har vedtaget ”Kommunikationsstrategi for
Varde Kommune”.
Varde Kommune får blandt andet ny hjemmeside
og en ny løsning med et presserum, man kan
abonnere på og få en mail når der sker nyt i Varde
Kommune. Færre pressemeddelelser. Fremover
målrettes kommunikationen til de enkelte
målgrupper. Og udgangspunktet er de fem
nyhedskriterier: Aktualitet – Væsentlighed –
Identifikation – Sensation og Konflikt.

RUBANs bestyrelse giver samtidig en status.
Steffen Kjær giver en orientering om hvad
Varde Kommune kan bidrage med til
kommunikationsplatformen RUBAN og
udviklingsrådenes hjemmeside.
Til orientering og fælles drøftelse.

Ruban får naturligvis link på hjemmesiden, og Varde
Kommune går ind for et godt samarbejde med
Ruban. Ruban ønsker et ”teknisk” møde senere
med kommunikationsafdelingen, og det aftales
nærmere i starten af det nye år.
Bestyrelsen fra Ruban gav en flot præsentation af
platformens muligheder, og viste den nye
hjemmeside for UR Helle Øst.
Der indkaldes til møde i januar måned og alle
udviklingsråd opfordres til at udpege en eller to
webmastere, der kan udfylde den tomme skabelon,
som stilles til rådighed for interessenterne.
Ruban er klar til at lave hjemmesiderne for
lokalområderne og udviklingsrådene. Skabelon og
instrukser udleveres ved henvendelse til Karsten
Madsen.

Ruban ønsker tillige at lægge turistkort på
platformen i samarbejde med GIS Varde Kommune.
Hanne har 11. december taget kontakt til
afdelingen, og de foreslår et møde med Ruban i det
nye år, så vi kan få afklaret hvordan og hvorledes og
hvor mange kort der er tale om.

2. Udviklingsrådenes Iværksætter konference
2016.
Punktet er ønsket af UR Helle Øst.

Ruban skal bare tage kontakt til Hanne, så formidler
vi et møde med GIS folkene.
FUR støtter op om et iværksætter arrangement i
efteråret 2016 med henblik på at deltage i
Fredericia i uge 46.

Claus Vestland giver en orientering om
Projekt Edison – Global Entrepreneurship
Week. Projekt Edison er
undervisningsmateriale om
iværksætteri,der er målrettet til alle
klassetrin i folkeskolen.
Helle Øst vil invitere alle i Varde Kommune
til at deltage i Iværksætter konferencen
2016 evt. som optakt til GEW i Fredericia.
De arbejder på et stort fælles arrangement i
Helle Hallen i samarbejde med
erhvervslivet, PRO Varde, folkeskolerne,
udviklingsrådene og Varde Kommune.

Udviklingspuljen ansøges om midler til afholdelse af
et stort fælles arrangement i Helle Hallen om
iværksætteri. Arrangementet afvikles i samarbejde
med erhvervslivet, PRO Varde, folkeskolerne,
udviklingsrådene og Varde Kommune.

3. Drenge Camp
Punktet er ønsket af UR Helle Øst og Claus
Vestland giver en orientering om
erfaringerne med den afholdte
DrengeCamp for 5. til 6. klasse på Øse
Efterskole i den sidste uge af sommerferien.

Claus Vestland gav en orientering. Se øvrige
oplysninger i særskilt mail fra Claus om bl.a. Salman
Khan 20 minutter video om en ny opfattelse af
tilgangen til undervisning.

4. Byudvikling – liv og vækst
Punktet er ønsket af UR Helle Øst.
Claus Vestland er inviteret til møde på
rådhuset med Tove Wolf og Steven Hansen
den 3. december og vil under punktet give
en orientering om resultatet af mødet.

Claus Vestland orienterede fra mødet med Tove
Wolf og Steven Hansen. Der havde været en god
dialog. Varde Kommune er opmærksom på, at
udviklingsrådene ønsker inddragelse i processen
omkring udviklingsplaner i de enkelte områder. Der
kommer en ny måde at gribe det an på.

Det er et ønske fra udviklingsrådene,
fremover at blive informeret om og
inddraget i processen om byudvikling.
Helle Øst mener at udviklingsplanerne i
højere grad bør indeholde en overordnet

Se i øvrigt særskilt mail fra Claus Vestland af 11.
december med diverse link til Projekt Edison og
Fonden for Entreprenørskab.
Punktet genoptages på næste FUR møde 23.
februar 2016.

Der var en drøftelse om de allerede udarbejdede
udviklingsplaner.
FUR foreslår i den forbindelse, at hovedemnet til
forårsmødet med Byrådet den 11. maj bliver
”Hvad skal lokalsamfundene leve af i fremtiden?”

strategi/profil/tema som ”Hvad skal vi leve
af i fremtiden?”

Forslaget er iværksætteri – entreprenørskab og
innovation – så der kan blive råd til projektønsker
om blomsterkasser – legepladser og cykelstier.

4.a: Mælkefestivalen/Landsdelsdyrskue

UR Helle Øst inviterer alle udviklingsråd og
erhvervslivet i Varde Kommune til at deltage i et
dyrskue, som skal have landsdelens interesse.
I Claus Vestlands mail er der oplysninger om
kontaktperson og hvor man kan læse mere om den
såkaldte mælkefestival.
Planen er, at ”Mælkefestivalen” skal holdes
sammen med Bolig- og Fritidsmessen i Helle Hallen
en gang i september 2016. Det bliver en fredag og
lørdag.
Punktet genoptages på næste FUR møde for
yderligere drøftelse om udviklingsrådenes
involvering.

5. Ny organisations struktur i Varde
Kommune.
Der gives under punktet en kort orientering
om de organisationsændringer, der træder i
kraft fra 1. januar 2016.
Til orientering.

6. Evaluering af mødet mellem Udvalget for
Økonomi og Erhverv og repræsentanter fra
Udviklingsrådene.
Mødet blev afholdt onsdag den 30.
september og UR Varde Opland har ønsket
at evaluere på mødeformen med henblik på
planlægning af næste møde i samme regi.

Hanne gav en kort orientering om den nye
organisations struktur i Varde Kommune pr. 1.
januar 2016.
Ny chef for Vækst, Kultur og Fritid bliver Jørgen
Nielbæk. Jørgen deltager i næste FUR møde.
Den nuværende chef for Kultur og Fritid, Kirstine
Gottlieb får ansvaret for det nye Visionssekretariat,
der skal arbejde med implementering af visionen
”Vi i naturen”.

FUR ønsker bedre tid til fremtidig dialogmøder med
Udvalget for Økonomi og Erhverv. Der ønskes
samtidig en status på hvad Udviklingspuljens midler
blev anvendt til i 2015.
Der var bred enighed om, at der havde været for
lidt tid til præsentationen fra de enkelte
udviklingsråd og for lidt tid til en efterfølgende
drøftelse.

Til drøftelse.
På næste møde ønskes en drøftelse af de gensidige
forventninger og ønsker for fremtiden.
Erfaringerne fra dette første møde indgår i
planlægningen af næste møde, der afholdes i
efteråret 2016. Dato fastsættes senere og punktet
genoptages på FUR mødet inden sommerferien,

med henblik på emner til dagsordenen.
7. Forårsmødet med Byrådet og
Udviklingsrådene er aftalt til onsdag den
11. maj 2016 kl. 17.00 – ca. 21.00.

FUR ønsker at hovedemnet til forårsmødet bliver:
”Hvad skal lokalsamfundene leve af i fremtiden”
(Se tillige punkt 4)

Til drøftelse i FUR: Tema for forårsmødet
og forslag til mødested.

Visionen ”Vi i naturen” herunder orientering om det
nedsatte ”Vi i naturen Råd” er også et punkt på
dagsordenen.
Øvrige forslag til punkter drøftes på næste FUR
møde 23. februar.
Forslag til mødested blev drøftet. Der blev ikke
truffet endelig beslutning.

8. Dyrevelfærd i Varde Kommune
Punktet er ønsket af UR Varde By.
Flere kommuner, heriblandt Esbjerg,
Ringkøbing-Skjern og Kolding, har indgået
samarbejdsaftale mellem kommunen og
dyreværnsforeningen fx Kattens Værn.
Aftalen indebærer, at kommunens borgere
kan rette henvendelse til kommunen om
indfangning af herreløse eller vilde katte i
deres område. Herefter foretager
dyreværnsforeningen indfangning af vilde
og herreløse og ofte syge katte. Synligt syge
katte vil blive humant aflivet på stedet,
ligesom vildtlevende og herreløse katte, der
ikke kan indgå i en genudsætningsaftale,
også aflives humant. Øvrige sygdomsfri
katte bringes til et af Kattens Værns
internater, hvor den neutraliseres,
vaccineres og øremærkes for efterfølgende
at kunne formidles til en ny ejer familie.
Udviklingsrådet i Varde By ønsker emnet
Dyrevelfærd i Varde Kommune drøftet i
FUR med henblik på at rette henvendelse til
Varde Kommune med opfordring til at indgå
samarbejdsaftale med
Dyreværnsforeningen fx finansieret af
Udviklingspuljen.
En sådan aftale vil samtidig være med til at
profilere Varde Kommune som en
dyrevenlig bosætningskommune.

Budget for 2016 er vedtaget af Byrådet.
Der var ikke opbakning fra FUR til at anvende midler
fra Udviklingspuljen til finansiering af en
samarbejdsaftale mellem Varde Kommune og
Kattens Værn.
Derimod var der opbakning til, at emnet indgår i
udviklingsrådenes forslag til Budgetlægningen for
2017.

9. Udviklingsrådene og forsikringer
På kurset 18. november for
udviklingsrådsmedlemmer om
”Bestyrelsesansvar og opgaver” kom emnet
forsikringer på banen.
Udviklingsrådene har efterfølgende fået
tilsendt pjecen ”Frivillig og
Forsikringsdækning” udarbejdet af Varde
Kommune. Gorm Friis har suppleret med
folderen ”Foreninger og forsikring”
udarbejdet af Forsikringsoplysningen.
Finn Ladegaard, UR Helle Vest har ønsket
punktet på dagsordenen for en drøftelse af
om de ni udviklingsråd i fællesskab skal
tegne en arbejdsskadeforsikring
9.a) Vi i naturen Råd.
Heino Mølholm, HHST gav en orientering om møde i
ovennævnte råd. Udviklingsrådene for tilsendt
referat fra det afholdte møde 8. december.
Udviklingsrådene er tiltænkt en stor part i dette, og
derfor opfordres udviklingsrådene til – allerede nu –
at overveje hvilke tiltag de har omkring ”Vi i
naturen”.

Finn Ladegaard, Helle Vest undersøger om FUR kan
tegne en kollektiv forsikring, der skal dække de
personer der udfører frivilligt arbejde for
udviklingsrådene i løbet af årets arrangementer.
Finn Ladegaard vender tilbage med svar og
eventuelt priser/tilbud for en sådan forsikring.

Som det fremgår af beslutningen fra punkt 7, indgår
emnet også i dagsordenen for forårsmødet mellem
Byrådet og udviklingsrådene 11. maj.
Taget til orientering.
FUR efterlyser ”Vi i naturen” streamers og andet
markedsføringsmateriale.
Hanne har 11. december givet budskabet videre til
chefen for det nye visionssekretariat Kirstine
Gottlieb.

Der planlægges en fotokonkurrence med 4 årlige
konkurrencer og præmier: Forår – Sommer – Efterår
og Vinter.

10. Hvordan kan vi præge og forme vores
samarbejde og lokale udvikling i 2016?
Herunder en drøftelse af:
a) Borgerinddragende aktiviteter
b) Budget 2016
c) Indsendelse af regnskab for 2015
d) Afholdelse af generalforsamlinger –
datoer, tid og sted meddeles Varde
Kommune
e) Antal FUR møder i 2016
f) Videreformidling af informationer fra
Varde Kommune

Hanne gav en orientering om de enkelte punkter.
Vi imødeser budget over anvendelse af de 30.000
kr. til borgerinddragende aktiviteter. Kan sendes
sammen med regnskabet for 2015, når det er
afsluttet og revideret.
Datoer for udviklingsrådenes generalforsamlinger
sendes pr. mail til haje@varde.dk, der vil forsøge at
deltage i så mange som muligt af dem i 2016.
Ølgod afholder generalforsamling torsdag den 17.
marts kl. 19.00.
Der var enighed om, at 4-5 årlige FUR møder, var
meget passende. Hanne kan dog indkalde til ekstra

g) Andet?

møder efter behov.
Referaterne fra FUR mødet må meget gerne
udsendes bredt til baglandet, så flest mulige får
kendskab til, hvad der drøftes i udviklingsrådene.
Referaterne vil efterfølgende kunne formidles via
Rubans platform og naturligvis på Varde Kommunes
hjemmeside.

11. Status på Film projektet
Indtil nu har vi fået positive
tilbagemeldinger fra Helle Vest, der er klar
til at gå i gang.

Jimi Rosa tager kontakt i starten af det nye år til de
udviklingsråd, der har meddelt at de er klar til
filmoptagelse.

Ølgod Udviklingsråd er ligeledes klar og
afventer nærmere fra Jimi Rosa.
Derudover har HHST og Varde By
tilkendegivet at de er med, og Blaabjerg
samt Helle Øst har sagt ja til optagelser i
løbet af 2016.
Vi afventer med spænding den første film,
og håber den er klar til præsentation for
byrådet til forårsmødet 11. maj.

12. Status på Pixi folderen
Lars Thomsen, DesignFordi fik materialet
overdraget den 26. november, og er nu i
færd med at opsætte udviklingsrådenes
folder. Når de er færdige fra trykkeriet får
hvert udviklingsråd tilbudt 150
eksemplarer.
Der blev indleveret cases fra Blaabjerg,
Ølgod, HHST, Varde Opland, Varde By og
Blåvandshuk Udviklingsråd. Tak for jeres
bidrag.
Vi glæder os til det færdige resultat, og til
igen at kunne udlevere en folder til
interesserede borgere og besøgende om
udviklingsrådene.
Til orientering.

Hanne præsenterede det foreløbige materiale for
FUR.
Det er en glæde, at det er lykkedes med ”Små
fortællinger om udviklingsrådene i Varde
Kommune”. Da ikke alle udviklingsråd har indsendt
bidrag, til dette første oplag, planlægges allerede nu
et andet oplag i løbet af 2016.
DesignFordi forventer at have de første 2000
eksemplarer klar til levering inden jul.
Hanne giver besked om, hvordan og hvornår
folderne kan udleveres/afhentes i starten af det nye
år.

13. Korte orienteringspunkter:

Taget til orientering.

a) LAG Fanø-Varde afholder
generalforsamling tirsdag den 8. marts
2016 kl. 19.00 et sted i Varde Kommune.
b) Årets Landsby kåres sammen med
Landdistrikternes Fællesråd i 2016.
Årets Landsby er en hæderspris der har til
formål at belønne landsbyer, der i særlig
grad har gjort sig bemærket inden for
forskellige områder af betydning for
udviklingen af de mindre lokalsamfund.
Vi afventer nærmere information fra
Landdistrikternes Fællesråd om kriterier og
tidsfrister for ansøgning om hædersprisen.

c) Landsbyforskønnelse 2016
Igen i 2016 er der afsat en pulje til
landsbyforskønnelse på 100.000 kr. i Varde
Kommune. Der er allerede nu mulighed for
at indsende ansøgning om midler til
forskønnelsesprojekter. Kriterierne for
ansøgningen er udsendt til udviklingsrådene
den 12. november og ansøgningsfristen er
tirsdag den 15. december 2015.
Ansøgninger sendes til fagleder og souschef
Ellen Margrethe Hansen på elmh@varde.dk

Ad b) Årets Landsby
FUR foreslår, at Varde Kommune deltager i
konkurrencen i 2016 og kårer en lokal vinder af
”Årets Landsby i Varde Kommune 2016”. Vinderen
går automatisk videre til den landsdækkende
konkurrence.
Da LAG Fanø-Varde ikke længere må anvende
driftsmidler til præmier til Årets Landsby, ønsker
FUR at afholde udgiften på 10.000 kr. til vinderen af
den lokale konkurrence. Beløbet tages af FURs
budget til borgerinddragende aktiviteter.
Forslaget forelægges Varde Kommune, når den
officielle henvendelse fra Landdistrikternes
Fællesråd er modtaget sammen med kriterierne for
deltagelse i konkurrencen.
Der skal efterfølgende nedsættes en
dommerkomité, der skal kåre vinderen i Varde
Kommune.
Punktet genoptages derfor på næste FUR møde 23.
februar.

d) Invitation til samskabelses workshops
om ensomhed blandt udviklingshæmmede
og borgere med psykiske vanskeligheder.
Udviklingsrådene fik den 1. december
tilsendt invitation til at deltage i
ovennævnte workshop.
Samskabelsesprocessen består af tre
workshops, der afholdes på Rådhuset,
Bytoften 2, Varde og tilmelding kan ske
direkte til Sanne Schroll på sasc@varde.dk
inden 16. december.

14. Eventuelt

Husk indsend anmodning om kørselsgodtgørelse til

Hanne inden jul.
Skema er tidligere tilsendt FUR pr. mail.
15. Næste møde foreslås afholdt onsdag den
24. februar 2016 kl. 17.00.

Blev ændret til tirsdag den 23. februar 2016 kl.
17.00 – ca. 21.00 på Restaurant Stausø, Klintingvej
204, Stausø, 6854 Henne.
På nuværende tidspunkter er der allerede følgende
punkter til dagsordenen:
Kommuneplanen v/planchef Tove Wolf
Kommunens budgetlægning v/repræsentant fra
Økonomi
Vækst, Kultur og Fritid v/Jørgen Nielbæk
Samt de punkter fra dette møde, hvor det fremgår
at de genoptages på FUR mødet 23. februar.
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