Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet
Tirsdag den 23.2.2016 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Restaurant Stausø, Klintingvej
204, Stausø, 6854 Henne

Mødedeltagere: Ole Diget Jensen, Blåvandshuk UR – Benny Eskildsen, Varde Opland – Gert Lindberg, Helle
Vest – Jens Peter Christensen, Helle Øst – Carl Holst, Ølgod UR – Bjarne Buhl, Blaabjerg UR – Karin Nielsen,
Skovlund-Ansager – Heino Mølholm, HHST. Derudover deltog chef for Kultur og Vækst, Jørgen Nielbæk i
mødet.
UR Varde By var ikke repræsenteret.

Dagsorden
1. Varde Kommunes budgetlægning.
Teamleder Jørn Pedersen, Økonomi giver
en gennemgang af proceduren for
kommunens budgetlægning og
udviklingsrådenes muligheder for at
indsende budgetforslag.

Referat
Jørn Pedersen gav en orientering om Varde
Kommunes budgetlægning, herunder udefra
kommende udfordringer og lokale udfordringer.
Den anvendte præsentation medsendes referatet
Udviklingsrådene har mulighed for at indsende
ønsker/bemærkninger til budget 2017-2020 og
fristen er den 15.maj 2016.

2. Kommuneplan 2017
Varde Kommune vedtog 1. september 2015
Planstrategi 2015, hvormed der igangsattes
en revision af kommuneplanen. Målet er, at
der i 2017 kan vedtages en ny
kommuneplan.
Planchef Tove Wolf giver en orientering om
processen.
Udviklingsrådene fik den 14. januar brev
med indkaldelse af forslag og ideer til
kommuneplanrevisionen, og der var
mulighed for at sende ideer til og med 19.
februar.

Tove Wolf orienterede om Kommuneplanrevision
2017 og processen.
De anvendte slides medsendes referatet til
videreformidling til øvrige udviklingsråds
repræsentanter.
Udkast til planhæfter sendt til udviklingsrådene i
juli-august 2016 og der afholdes en temadag for
drøftelse af udkast til planhæfter i uge 35.
Udviklingsrådene får nærmere information om tid
og sted senere.
Der er politisk behandling af forslag til
kommuneplan i november 2016 – januar 2017.

3. Forårsmødet mellem Byrådet og
udviklingsrådene onsdag den 11. maj kl.
17.00 i Ølgod Hallen.

Forslaget til dagsordenen blev vedtaget af FUR og
videresendes nu til Udvalget for Økonomi og
Erhverv med henblik på udsendelse af endelig
dagsorden medio april.

Forslag til dagsorden til forårsmødet:
1) Rigets tilstand: Kort status ved
borgmester Erik Buhl herunder orientering
om diverse puljer som udviklingsråd kan
søge: Byfornyelse/udviklingsplaner,
visionspuljen og udviklingspuljen. Der gives
samtidig en status på, hvilke midler der er
uddelt og til hvad.

Der var enighed om, at dialogen var vigtig, og for at
sikre den bedst muligt, sørger Hanne for
bordinddeling som ved sidste forårsmøde.

2) Varde Kommunes vision: Vi i naturen.
Kort orientering ved visionspilot Kirstine
Gottlieb om visionen samt det nedsatte ”Vi
i naturen råd”
3) Præsentation af udviklingsrådenes nye
film.
4) Hovedtemaet:
”Hvad skal vi leve af i lokalsamfundene i
Varde Kommune?”
Oplæg til debat ved formanden for
Tænketanken Urban, Niels Bjørn.
Herefter debat ved bordene.
5) Andet?
Til drøftelse.

4. Årets Landsby 2016.
Jagten på Årets Landsby er gået ind.
Landsforeningen Landsbyerne i Danmark
har siden 1995 kåret Årets Landsby. I år
bliver den historiske pris uddelt for 20.
gang, og det sker i samarbejde med
Landdistrikternes Fællesråd.
Årets Landsby er en anerkendelse af de
mange ildsjæle, der gør et kæmpe stort
arbejde for at skabe liv og udvikling i
landsbyerne og i landdistrikterne samlet
set.

Indstillingen godkendt.
Under forudsætning af, at Udvalget for Økonomi og
Erhverv den 30. marts godkender forslaget om
kåring af Årets Landsby 2016 i Varde Kommune,
sættes processen i gang. Det er en meget kort
tidsfrist som Landsbyerne i Danmark og
Landdistrikternes Fællesråd har udmeldt.
Af sagsfremstillingen fremgår forslag om, at Varde
Kommune fejrer landsbyen med en indgraveret
messingplade, med musik af Varde Garden og en
flagallé.

Årets tema er de frivillige ildsjæles
betydning for fællesskab og lokaludvikling.
Derudover samler interessen sig om
landsbyer med under 2000 indbyggere, der
har en udviklingsplan og som er
organiseret med et lokalråd eller lignende.
Indstillinger til den landsdækkende
konkurrence skal fremsendes til
Landdistrikternes Fællesråd senest den 1.
maj 2016.
Forud for den landsdækkende konkurrence
indstilles det at Varde Kommune kårer en
lokal vinder af ”Årets Landsby i Varde
Kommune 2016” med de samme kriterier
som den landsdækkende konkurrence.
Vinderen af den lokale konkurrence, kan
derefter fremsendes herfra til den
landsdækkende konkurrence.

Ansøgningsfristen til Varde Kommune bliver 20.
april, og ansøgninger sendes til
lokalsamfundskonsulent Hanne Jespersen på
haje@varde.dk og eventuelle spørgsmål kan rettes
til 7994 7963.
FUR træder sammen på et ekstraordinært møde der
afholdes tirsdag den 26. april kl. 17.00. Eneste
punkt på dagsordenen bliver ”Kåring af vinderen af
den lokale konkurrence ”Årets Landsby 2016 i Varde
Kommune”.
Vinderen af den lokale konkurrence videresendes
herfra til den landsdækkende konkurrence.
Landsbyerne skal således ikke selv sende deres
kandidater til Landdistrikternes Fællesråd, det
sørger Varde Kommune for.

Det indstilles samtidig at FUR udgør
dommerkomiteen, der siden 2008 har
været LAG Vardes bestyrelse.
Som besluttet allerede på december mødet,
kan en præmie på fx 10.000 kr. til den
vindende landsby, tages af FURs budget til
borgerinddragende aktiviteter.
Til drøftelse og planlægning af dato for
tilmeldinger til den lokale konkurrence og
fastlæggelse af næste FUR møde, hvor
resultatet afgøres og vinderen kåres.
5. Udviklingsrådene og forsikringer.
Punktet er genoptaget fra FUR mødet
10.12.2015.
Formanden for Udviklingsrådet Helle Vest,
Finn Ladegaard fik til opgave at undersøge
om FUR kan tegne en kollektiv forsikring,
der skal dække de personer der udfører
frivilligt arbejde for udviklingsrådene i løbet
af årets arrangementer.
Tilbagemelding fra Finn Ladegaard med svar

Da der var afbud fra Finn Ladegaard, blev punkt 5
udsat til næste FUR møde.

og eventuelt priser/tilbud for en sådan
forsikring.

6. Fremtidig struktur på dagtilbuds- og
skoleområdet.
Formanden for Udviklingsrådet HoddeHorne-Sig og Tistrup har ønsket punktet på
dagsordenen for en fælles drøftelse af
forberedelser til Varde Kommunes møde
om emnet onsdag den 30. marts kl. 19.00 i
Rådhusets foyer & kantine, Bytoften 2,
Varde.

Heino Mølholm efterlyser erfaringer fra de øvrige
udviklingsråd, så vi kan lære af hinanden om, hvad
der fungerer godt og mindre godt.
En opfordring til at FUR bakker op om mødet den
30. marts og fremkommer med deres synspunkter
til fremtidig struktur på dagtilbuds- og
skoleområdet.

Byrådet har, som I tidligere er blevet
orienteret om, besluttet, at der på grund af
det faldende børnetal skal arbejdes med,
hvordan dagtilbuds- og skoleområdet skal
se ud i fremtiden.
Der er den 12. februar udsendt dagsorden
til interessentmødet. Der er blandt andet
oplæg ved Per Rask Jensen, formand for
Udvalget for Børn og Undervisning om
”Hvad ved vi om kvalitet i dagtilbud og
skole”. ”Hvad er en god skole og et godt
dagtilbud set i relation til bosætning,
landdistriktsudvikling m.v. – set med jeres
øjne”.
Til drøftelse.

7. Samskabelsesproces med Varde Kommune
– forberedelse til møde lørdag den 12.
marts i Helle Hallen kl. 10-15.
Punktet er ønsket af formanden for
Udviklingsrådet Hodde-Horne-Sig og
Tistrup, Heino Mølholm.
Indbydelse til ”Kom og få et gratis Kick” – af
fede oplevelser, gode historier og
fællesskab, og vær med til at nytænke
integrationen i Varde Kommune, blev sendt
til udviklingsrådene den 10. februar.
Til drøftelse.

Heino Mølholm orienterede om erfaringer med
integrationen i deres lokalområde.
Udviklingsrådene opfordres til at tage fat i
foreningslivet og opfordre dem til at deltage i
samskabelsesprocessen i Helle Hallen den 12.
marts.
Udviklingsrådene opfordres ligeledes til selv at
deltage i mødet, så processen med modtagelse af
flygtninge fremadrettet kan blive så god som
muligt.

8.

Rekruttering af frivillige
FUR har ved flere lejligheder drøftet
vanskelighederne med at få flere med i
bestyrelsesarbejdet.
DGI har et udmærket aften kursus i
”Rekruttering af frivillige – kultur,
mennesker og forskellighed”.

Der arbejdes videre med forslaget. Og det forsøges
at holde et fælles kursus, sammen med
foreningsrådene, før sommerferien.
Hanne tager kontakten til foreningsrådene.
Indbydelse til kurset udsendes så snart aftalerne er
på plads.

Det foreslås, at der afholdes et fælles
kursus for udviklingsrådene om
ovennævnte emne.
Til drøftelse.

9. Markering af udviklingsrådenes 10 års
jubilæum.
Til august er det nøjagtigt 10 år siden, at
forslaget om etablering af udviklingsrådene
i Varde Kommune blev præsenteret på et
borgermøde på Hotel Arnbjerg.

Der var enighed om, at 10 års jubilæet skal fejres
under en eller anden form, og planlægningen går nu
i gang.
Punktet genoptages på næste FUR møde.

Resultatet blev, som vi alle kender, de ni
udviklingsråd vi har i dag. Som led i
synliggørelsen af udviklingsrådenes formål
og opgaver m.m. foreslås det, at FUR
drøfter markeringen af 10 års jubilæet.

10. Punkter genoptaget fra december mødet:
a) RUBAN: Der er truffet beslutning om, at
RUBAN selv varetager opgaven med
undervisning af borgerjournalister i
tekstformulering m.m.. Til støtte for dette
arbejde ydes der et engangstilskud fra
Varde Kommune til RUBAN på 20.000 kr.

b) Udviklingsrådenes iværksætter

a) En kort status fra Claus Vestland:
RUBAN er blevet lidt forsinket, men
forventer at være klar til
generalforsamlingen 31. marts.

b) Iværksætterkonferencen:
Claus Vestland har holdt møde med
skolechef Karen Mortensen,

konference 2016. Hvordan og hvorledes
skal FUR inddrages i Iværksætter
konferencen? Ansøgning om støtte til
konferencen fra Udviklingspuljen. Hvem gør
hvad?

c) Mælkefestivalen, der afholdes sammen
med Bolig- og Fritidsmessen i Helle Hallen i
september 2016. Hvordan tænkes FUR
involveret i Mælkefestivalen?
d) Status på Film-projektet. Jimi Rosa har nu
færdiggjort filmen for UR Helle Vest og er
påbegyndt på Ølgods film. Der har været
afholdt møde på Varde Rådhus den 11.
februar for en drøftelse af processen.
Hanne Jespersen giver en orientering.

erhvervsplaymaker Kasper Bech Pedersen,
Pro Varde og Skolekonsulent Søren Meinert
Skousen, Varde Kommune.
Der har den 10. februar været afholdt et
møde i Helle Hallen med de 4 skoleledere i
det gamle Helle Kommune. Alle har forholdt
sig positive over for at arbejde videre med
ideen. Gruppen videreudvikler rammerne
og en køreplan for ideen under
hensyntagen til: Tidspunkt efterår 2016.
Mail fra Claus Vestland med flere
informationer er 24. februar videresendt til
FUR.
c) Mælkefestival:
Peder Foldager oplyser, at der er nedsat et
udvalg bestående af folk for de lokale
foreninger i gl. Helle området. Udviklingsråd
Varde By, Helle Øst og Helle Vest deltog i et
møde omkring mælkefestivalen sammen
med flere lokale foreninger.
Planen er, at mælkefestivalen skal
gennemføres den 16. – 17. september
2016.
Skulle der være folk i andre udviklingsråd,
som gerne vil bidrage, så er de velkomne til
det. Peder Foldager er kontaktpersonen.

d) Film-projektet
Hanne orienterede kort fra afholdt møde
med Jimi Rosa angående den videre proces
for film optagelserne.

11. Korte orienteringspunkter:
1) Invitation til samskabelses workshops
om
ensomhed blandt udviklingshæmmede og
borgere med psykiske vanskeligheder.
Konsulent Sanne Schroll vil gerne have jeres
tilmeldinger senest 1. marts til de tre
workshops, der afholdes således:
- Afdækningsworkshop d. 14. marts
- Idéudviklingsworkshop d. 7. april
- Implementeringsworkshop d. 19. april

Taget til efterretning.
1) De planlagte workshops blev aflyst på grund af
for få tilmeldinger. Udviklingsrådene er adviseret
pr. mail fra Sanne Schroll.

Alle afholdes kl. 16.30 -21.00 på Rådhuset.
2) Fotokonkurrence om visionen ”Vi i
naturen” er nu skudt i gang. Konkurrencen
skal være med til at indfange en masse
stemninger og fotos fra naturen som vi kan
dele med hinanden.
Vinter-konkurrencen løber hele februar.
For a deltage skal du sende dit slogan og
foto til fotokonkurrence@varde.dk
Udviklingsrådene er orienteret pr. mail 1.
februar.

3) Høring af strategi for kollektiv trafik. Der
er udsendt materiale 29. januar til
udviklingsrådene og der er høringsfrist 1.
april.

12. Eventuelt.

Udviklingsrådene har fået tilsendt materiale pr. mail
18. februar om oprettelse af hold til ”Stafet for
livet”.

13. Næste møde foreslås onsdag den 27. april
kl. 17.00.

Ekstra FUR møde med kåring af Årets Landsby 2016
i Varde Kommune, blev aftalt til 26. april kl. 17.00
på Ho Kro.

Forslag til sted drøftes.
Ordinært FUR møde afholdes tirsdag den 3. maj kl.
18.00. Sted vil fremgå af dagsordenen.
Bemærk mødetidspunktet!
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