
Dagsorden til møde i Fælles Udviklingsrådet 

Tirsdag den 3.5.2016 kl. 18.00 – ca. 21.00 i Næsbjerghus, Krovej, Næsbjerg. 
Der startes med spisning i krostuen – stegt flæsk med persillesovs!  

 

Kl. 19.00 er der møde med repræsentanter fra Kulturelt Råd og Aftenskole Rådet samt chef for Kultur og 

Vækst, Jørgen Nielbæk. Dette punkt forventes afsluttet kl. 20.00, hvorefter øvrige punkter drøftes.  

 

Mødedeltagere: Anne Marie Slaikjær, Blåvandshuk – Bjarne Buhl, Blaabjerg – Karin Nielsen, Skovlund-

Ansager, Lars Bo, Helle Øst - Jens Nielsen, Varde By – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl Holst, 

Ølgod – Finn Ladegaard, Helle Vest og Heino Mølholm, HHST.  

 

Dagsorden Referat 

1. Møde med repræsentanter fra Kulturelt 
Råd og Aftenskolerådet kl. 19.00 – 20.00 
 
Dagsorden for dette punkt:  
 
Oplæg om tankerne bag Udviklingsrådene 
og de fire råd v/chef for Kultur og Vækst, 
Jørgen Nielbæk 
 
Kort orientering om, hvad 
Udviklingsrådene arbejder med 
v/lokalsamfundskonsulent Hanne 
Jespersen 
 
Kort orientering om, hvad Kulturelt Råd 
beskæftiger sig med v/repræsentant fra 
Kulturelt Råd 
 
Kort orientering om, hvad Aftenskole Rådet 
beskæftiger sig med v/repræsentant fra 
Aftenskole Rådet 
 
Fælles drøftelse: Perspektiver for 
samarbejdet mellem de deltagende råd.  
 
Der serveres kaffe i forbindelse med 
mødet.  
 

Mødet startede med en kort præsentationsrunde, 
hvorefter der blev givet en orientering jf. 
dagsordenen.  
 
Der var enighed om, at mødet er med til at styrke 
samarbejdet mellem Kulturelt Råd, 
Aftenskolerådet og udviklingsrådene. Vi er fælles 
ambassadører for, hvad der sker rundt omkring i 
Varde Kommune.  
 
Kulturelt Råds vigtigste opgave er at synliggøre 
kulturen i Varde Kommune. Vil uddanne foreninger 
i Kultunaut. 
 
Aftenskolerne vil gerne starte aktiviteter rundt 
omkring i landsbyerne og udviklingsrådene kan 
være med til at formidle tilbuddene.  
 
Aftenskolerådet opfordrer ligeledes 
udviklingsrådene til at melde ind med forslag til 
nye aktiviteter fx ”Violin og fælles sang”.  
 
.  

2. Efterårsmødet mellem Udvalget for 
Økonomi og Erhverv er aftalt til onsdag 
den 21. september kl. 17.00 – 18.45.  

Punktet genoptages på næste FUR møde 17. 
august med henblik på forslag til fælles overordnet 
emne til efterårsmødet.  



 
Forslag til emner drøftes.  
 
 

 
  
Som optakt til mødet forbereder hver FUR deltager 
sig på følgende spørgsmål:  
 
Hvad er meningen med mødet? 
 
Hvad er målet med mødet?  
 
Vi skal kigge fremad, men også se indad.  
 

3. Rekruttering af frivillige – kultur, 
mennesker og forskellighed.  
 
Kursus for udviklingsrådsmedlemmer er 
ligeledes aftalt til onsdag den 21. 
september kl. 19.00 – 22.00.  
 
Kurset ligger i umiddelbar forlængelse af 
efterårets møde med Udvalget for 
Økonomi og Erhverv, men har en bredere 
kreds af deltagere.  
 
Sted vil fremgå af indbydelsen, der 
udsendes efter sommerferien.  
 
Chefkonsulent Carsten Blomberg, DGI 
underviser i emnet på kurset.  
 
Til orientering og videreformidling.  
 
 

Det blev besluttet, at kurset alene er for 
udviklingsråds medlemmer. Hvis det skønnes 
relevant, kan det senere udbydes til andre 
foreninger. Afgøres efter 21. september.  

4. Markering af udviklingsrådenes 10 års 
jubilæum.  
 
Forslag til markering af udviklingsrådenes 
eksistens i 10 år drøftes.  
 
- herunder forslag om Roll-Ups til de 
enkelte udviklingsråd og andet 
markedsføringsmateriale, kuglepenne med 
logoer o.s.v. til brug for synliggørelse i eget 
område.  
 
 
 

Forskellige forslag blev drøftet. Af hensyn til 
tidsmæssige ressourcer ønskede man ikke en 
studietur, der strakte sig ud over én dag.  
 
Hanne nævnte det mobile bord, som kan udstyres 
med udviklingsråds kort og informationer.  
 
Der var enighed om, at hvert udviklingsråd gerne 
vil have 200 kuglepenne med logoer, til brug for 
udlevering ved borgerarrangementer. Hanne 
bestiller.  
 
Punktet genoptages på næste FUR møde.  

5. Varde Kommunes visionspolitik – Vi i 
naturen.  
 

Der førtes en drøftelse om blandt andet 
”Bosætningspolitik” og ”Frivillig politik”, og måden 



Walther Bech Sørensen har ønsket at 
drøfte Varde Kommunes visionspolitik i sin 
helhed, hvordan virker den, både den ene 
vej og den anden vej.  
 
Til drøftelse.  
 
Hanne gør opmærksom på, at emnet jo 
også er på dagsordenen for Forårsmødet 
11. maj, hvor visionspilot Kirstine Gottlieb 
orienterer om visionen samt om det 
nedsatte ”Vi i naturen” råd.  
 
  
 

der samarbejdes på. Varde Opland vil nævne det i 
forbindelse med Forårsmødet.  

6. Frivillig Forum Integration.  
 
Frivillige foreninger inviteres halvårligt til 
dialog og info fra Varde Kommune.  
 
Vores integrationskoordinator Pia Maria 
Nielsen har foreslået, at hver udviklingsråd 
udpeger en repræsentant som 
kontaktperson til det Frivillige Forum.  
 
Til drøftelse og eventuel udpegning.  
 
 

FUR takker nej tak for tilbuddet, og ønsker fortsat 
kontakten skal gå via Hanne, der videreformidler 
ud til udviklingsrådene.  

7. Status på filmprojektet.  
 
Det var planen, at vi på forårsmødet skulle 
præsentere deltagerne for de nye 
udviklingsråds film. Da der kun er optaget 
en film fra Helle Vest området, er det 
besluttet, at udskyde præsentationen til 
efterårets møde med Udvalget for 
Økonomi og Erhverv den 21. september.  
 
De udviklingsråd, der ønsker at deltage i 
filmprojektet, bedes tage kontakt til Jimi 
Rosa for nærmere aftale omkring 
optagelse.  
 
Jimi Rosa er orienteret om ændringen.  
 
 
 

Varde Opland ønsker ikke at medvirke i film 
projektet.  
 
Blaabjerg har ”skudt den til  hjørnespark”.  
 
Skovlund-Ansager vil gerne være med.  
 
Ølgod er i gang.  
 
Varde By har selv kontaktet Jimi Rosa.  
 
HHST producerer film om deres skoleprojekt.  

8.  Eventuelt.  
 

Der var kritik af, at Varde Kommune indbyder til 
for mange møder i samme måned. Samtidig var 



 
 
 

der kritik af mødetidspunktet. Det er ikke muligt 
for folk på arbejdsmarkedet, at deltage i møder på 
rådhuset fx kl. 12.30! Hanne har givet budskabet 
videre.  

9. Fællesmøde mellem FUR og Kunstudvalget 
er aftalt til torsdag den 9. juni kl. 17.00 – 
18.30.  
 
 
Sted vil fremgå af dagsordenen, der 
udsendes i løbet af maj måned.  
 
 

Til orientering.  

10. Forslag til mødedatoer i resten af 2016:  
 
Onsdag den 17. august kl. 17.00 
Sted: Forslag: Nymindegab Kro  
 
 
Onsdag den 23. november kl. 17.00 
Sted:  
 
 

Forslagene blev vedtaget. Hanne bestiller hos 
Nymindegab Kro og aftaler sted til 23. november.  
 
Direktør for Plan, Kultur og Teknik Thomas Jaap 
deltager i FUR mødet den 17. august kl. 17.00 – 
18.00 for en drøftelse med FUR angående plan for 
besøg hos udviklingsrådene.  

68628-16 haje 10.05.2016  

 


