
Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene 

Onsdag den 21. september 2016 

 
 

Hvad er der sket siden forårsmødet? 

Mælkefestival – Ølgod BY Night – Land og BY 

Branding af Ølgod -TV Syd og medier 

Arbejdet med udviklingsplaner 

 

Hvad skal der samarbejdes om? 

Struktur eks. Helle Øst og Helle Vest 

Udviklingsplaner – Iværksætterhus – Kulturhus – Hallen – Byskovcenter 

Infrastruktur på tværs af kommunen og omegn 

 

a) Hvad er Udviklingsrådenes rolle? 

Bindeled for borgere/foreninger/kommunen/politikere 

b) Hvad er byernes rolle? 

Fokus på ønsker og behov/udvikling 

c) Hvad er kommunens rolle? 

Underbyg lokaludvikling / samarbejdspartner / lukke døre op / skabe udvikling 

 

Udfyldt af: 

Erik Buhl, Udvalget for ØE 

Jørn Pedersen, Helle Øst 

Inga Andersen, Ølgod 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene 

Onsdag den 21. september 2016 

 
 

Hvad er der sket siden forårsmødet? 

Mælkefestival - Fødevarer 

16 udviklingsplaner 

”Vi i naturen” er udviklet 

Sociale medier bruges for lidt 

 

Hvad skal der samarbejdes om? 

Øget kendskab ”5 min. ved arrangement” 

Fokus på gode projekter ”Den gode historie” 

”Vi i naturen” udmøntes i konkrete nordligere stier, ture 

 

a) Hvad er Udviklingsrådenes rolle? 

Repræsentere, informere, sparringspart 

 

b) Hvad er byernes rolle? 

Feedback til kommune / Udviklingsråd 

 

c) Hvad er kommunens rolle? 

Rammesætte / Støtte 

 

Udfyldt af: 

Julia Gottschalk, Udvalget for ØE 

Max Kruse, Skovlund-Ansager 

Gert Lindberg, Helle Vest 

 

 

 

 

 



Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene 

Onsdag den 21. september 2016 

 
 
 

Hvad er der sket siden forårsmødet? 

Møder – Blåbjerg film – fælles foredrag – Blåvandshuk hjemmeside 

Udbetaling til at støtte forskellige foreninger og tiltag 

 

Hvad skal der samarbejdes om? 

Turistområdet – evt. at få større fodslaw om aktiviteter for turister i de 3 badebyer 

Foreningsliv 

Trafik 

Byggegrunde – Naturstyrelsens grunde 

 

a) Hvad er Udviklingsrådenes rolle? 

 Formidle begge veje 

 

b) Hvad er byernes rolle? 

 

c) Hvad er kommunens rolle? 

 At hjælpe udviklingsråd med eksperter 

 

Udfyldt af: 

Blåbjerg: Peter Petersen 

Blåvandshuk: Lissa Skjellerup 

Varde Kommune: Mogens Pedersen 

 

 

 

 

 



Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene 

Onsdag den 21. september 2016 

 
 

Hvad er der sket siden forårsmødet? 

Bedre dialog med kommunen siden sidst – god service 

Fra kommunens side forbedring siden sidst 

Udviklingsplan i Oksbøl pågår. Møde med Oksbølby.dk 

Foredrag i Oksbøl 

 

Hvad skal der samarbejdes om? 

Bosætning 

Samarbejde på tværs af de enkelte UR og kommunen 

Hvordan kommer vi videre med udviklingsplanernes projekter 

 

a) Hvad er Udviklingsrådenes rolle? 

 Formidling fra borger til kommune 

 Hjælp ved opstart af lokale projekter 

 

b) Hvad er byernes rolle? 

 Center for noget unikt 

 

c) Hvad er kommunens rolle? 

 Skabe rammerne og virke som katalysator 

Udfyldt af: 

Thomas Japp, Varde Kommune 

Walther Bech Sørensen, Varde Opland 

Ole Diget Jensen, Blåvandshuk  

 

 

 

 

 



Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene 

Onsdag den 21. september 2016 

 
 

Hvad er der sket siden forårsmødet? 

Tistrup: Igangsat udviklingsplan. 1 projekt godkendt. Visse udfordringer med kommunen 

Helle Øst: Udviklingsplaner, oplæg om iværksætteri + erhvervsliv og skole – Mælkefestival 

Ølgod: Udviklingsplan godkendt og flere grupper arbejder med projekter som i nogen grad bliver 

koordineret med Ølgod Udvikling 

 

Hvad skal der samarbejdes om? 

Tistrup: Udførelse af udviklingsplan 

 

a) Hvad er Udviklingsrådenes rolle? 

Koordinere, samarbejde 

 

b) Hvad er byernes rolle? 

Samarbejde og sammenhold 

 

c) Hvad er kommunens rolle? 

Økonomi! Støtte til projekter (økonomi og mentalt) 

 

Udfyldt af: 

Lars Bo, Helle Øst 

Karl Chr. Jensen, HHST 

Carl Holst, Ølgod 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene 

Onsdag den 21. september 2016 

 
 
 

 

Hvad er der sket siden forårsmødet? 

Ansager identitet: Musik og turisme 

Skovlund: Fødevareproduktions identitet   

Samarbejde med Skovlund Kulturhus om medarbejdermøde 

Helle Vest: Udviklingsrådet gav 1.000 kr. til Knudsens Plads (Æblehave, petanquebane m.v.) 

Hvad skal der samarbejdes om? 

P.t. Udviklingsplaner 

a) Hvad er Udviklingsrådenes rolle? 

Være bindeled til kommunen for de folk der har ideerne 

 

b) Hvad er byernes rolle? 

Ansager Byudvikling er skaber - borgerforening overtager driften 

 

c) Hvad er kommunens rolle? 

At lovgrundlag er i orden – hjælp til økonomi / fundraising  

 

Udfyldt af: 

Niels Haahr, Udvalg for ØE 

Poul Henrik Hansen, Skovlund-Ansager 

Kim Andresen, Helle Vest  

 

 

 

 

 

 

 



Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene 

Onsdag den 21. september 2016 

 
 
 

Hvad er der sket siden forårsmødet? 

Vedtaget budget med flere penge til udviklingsrådene og lokalsamfund 

Udviklingsrådene har udpeget Årets Landsby 

Udviklingsrådene har fået lavet film 

 

Hvad skal der samarbejdes om? 

Udviklingsrådene vil gerne høres inden mødet på Nymindegab kro  

a) Hvad er Udviklingsrådenes rolle? 

Være formidler mellem borgerforening – lokalråd til kommunen 

 

b) Hvad er byernes rolle? 

  

c) Hvad er kommunens rolle? 

 At tage det overordnede ansvar for lokale projekter 

 

Udfyldt af: 

Hans Jakobsen, Varde Opland 

Kjeld Anker Esbersen, Udvalget for ØE  

Bjarne Buhl, Blaabjerg 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene 

Onsdag den 21. september 2016 

 
 
 

Hvad er der sket siden forårsmødet? 

Skovlund/Ansager, Det kreative hus – projekt Skole & Musik, Sti indviet Ansager/Holme Å 

Varde By: Udviklingsplan, Idekatalog, Borgermøde Varde Syd, Remise + Nisser + Frello + Strandbus osv 

Hvad skal der samarbejdes om? 

Primært med at gøre Varde Kommune unik og dermed anderledes, Specialisering – F.eks. erhverv 

Plastindustri, Turisme Akademi   

a) Hvad er Udviklingsrådenes rolle? 

  

b) Hvad er byernes rolle? 

  

 

c) Hvad er kommunens rolle? 

  

Udfyldt af: 

Ej udfyldt men vi formoder at det er:  

Niels Christiansen, Udvalget for ØE 

Peder Foldager, Udvalget for ØE 

Finn Grundahl, Skovlund-Ansager 

Jens Nielsen, Varde By 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene 

Onsdag den 21. september 2016 

 
 
 

Hvad er der sket siden forårsmødet? 

HHST:  

-Diskuteret oplæg men mangler et par delplaner på byudvikling (2 af 3 mangler) = Planer sættes i gang  

-Byskov i Tistrup 

-Igangværende proces – Decentralt i byer og samling i HHST UR 

-Samskabelsesproces (indvandrer/lokal befolkning (integrations weekend/120316) 

Varde:  

Varde By oplevelsesloop, Varde Syd gruppe–fokus - Gamle bybilleder / miniby 

Input/deltag i handelsudvikling 

Forslår Frello Mur 

Hvad skal der samarbejdes om? 

Mange perler – men mangler perlekæden / helheden 

Den fortsatte historie (101 nat) 

Find det unikke + specialisering (Vi i naturen) List aktiviteter Varde Å Dag, Karlsgårde Dag 

a) Hvad er Udviklingsrådenes rolle? 

 Igangsætte, synliggør, binde sammen lokalt 

 

b) Hvad er byernes rolle? 

 Engagere og bringe frivillige opgaveløsere, samskabe med andre og det offentlige 

Forstå UR Rolle – politisk opmærksomhed/støtte 

c) Hvad er kommunens rolle? 

 Behjælpelig / faciliteter - binde sammen regionalt 

 Hvad skal der til for at det lykkedes?? - Perlekæden 

 

Udfyldt af: 

Heino Mølholm, HHST 

Flemming Bynge, Varde By 

Kjeld Jakobsen, Udvalget for ØE 


