Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet
Mandag den 23.10.2017 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Lindvig Ferie- og kursuscenter /
Danhostel Nymindegab, Vesterhavsvej 150, Nymindegab
Mødedeltagere: Lissa Skjellerup, Blåvandshuk – Bjarne Buhl, Blaabjerg – Karin Nielsen, Skovlund-Ansager,
Claus Vestland Jeppesen, Helle Øst - Jens Nielsen, Varde By – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl
Holst, Ølgod – Finn Ladegaard, Helle Vest og Heino Mølholm, HHST – planchef Tove Wolff, Varde Kommune
– lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding, Varde Kommune
Dagsorden
1. Bordet rundt
To minutters status fra hvert
Udviklingsråd
Til orientering

Referat
UR Blåbjerg: Har afholdt efterårsmøde som valgmøde med
lokale kandidater. Det var en god aften med 50 deltagere.
Processen med en udviklingsplan/strategiplan for hele UR
Blåbjerg er i gang, og næste møde er i Nr. Nebel den 7.
november. Der er besøg af Thomas Jaap og Bjarne Fly på
onsdag den 25. oktober. Dagsordenen lyder på besigtigelse af
lokaliteter i forhold til sidste års møde, og udgangspunktet er
trafikplanen, som den lokale trafikgruppe har udfærdiget.
UR Varde Opland: Har været på tur med Bjarne Fly og Thomas
Jaap, og der er givet tilbagemelding på de fleste ting.
Cykelstien ved Janderup er i gang og vil måske være færdig
før jul. Der har været møde med bl.a. Finn Erik Kristiansen
(Provarde) + flere vedr. bro fra Janderup Ladeplads til Alslev.
Udviklingsplanen for Billum er klar til sammenskrivning og er
nok færdig inden jul. Walther B. Sørensen stiller op til
byrådet.
UR Helle Øst: Har fokus på en udviklingsplan for området.
Ligeledes er der fokus på et godt erhvervsliv ud fra devisen, at
arbejdspladser skaber øget bosætning. Der arbejdes med et
lokalt PowerTower i samarbejde med PowerTower Varde og
Pro Varde. Der er pt. 3 emner i spil, og konceptet kan
eksporteres til andre udviklingsråd.
UR Varde By: Købstadsjubilæet er overstået med succes, og
med positive tilbagemeldinger på at der er områder i byen,
som kan dyrkes yderligere, bl.a. Skt. Nikolajplads. I Varde Syd
arbejdes der med at forskønne indfaldsvejen til byen på et
lille forsøgsområde. Der har været afholdt møde med Thomas
Jaap og Bjarne Fly. Der arbejdes på branding af Varde i form
af optagelse af julekalender i Varde i 2020-2021. Der har
været et møde om dette, og UR Varde By vil gerne have, at
kommunen indstiller til nogle fonde for finansiering.
Kommuner på Fyn har haft succes med at være medlem af

filmpulje (koster mellem 1-45 kr. pr indbygger i kommunen).
UR Helle Vest: Inspireret af Mols i Udvikling er der afholdt et
godt borgermøde med mange input og overskrifter for videre
arbejde. Grøn ordning har fyldt i kalenderen. Der arbejdes
med Karlsgårde-projektet.
UR Blåvandshuk: Vejers har afholdt Ravfestival i samarbejde
med Blåvand og Henne; det gik godt. Der er afholdt møde
med Thomas Jaap og Bjarne Fly. I forhold til Vejers er det
vigtigt for byens udvikling og for at tiltrække unge, hvad der
sker med Strandhotellet. Der er planlagt et fitnesscenter i et
tomt butiksareal i byen i samarbejde med Sportspark
Blåvandshuk. Tilladelsen til opstilling af krondyrsskulpturen er
netop kommet på plads.
UR HHST: I Tistrup er der plantet ca. 8000 træer. Byen har
fået tildelt 250.000 kr. til legeplads m.m. Horne har sendt
endelig ansøgning om 2 blomster ved Blomstrende Landsbyer
og vil i gang med en udviklingsplan. Byen har fået ny
grillhytte. Hodde vil løfte området ved Letbæk og har fået
midler til dette fra SE-Vækstpulje. I Sig er udviklingsplanen til
korrekturlæsning. Sig Vækst har ansvaret for udvikling og
udmøntning af udviklingsplanen; derudover arbejdes med at
lave en fond for arv (vigtigt at gøre det rigtigt, så man kan
spare arveafgiften). Yderligere arbejdes med Karlsgårde Søprojektet samt ejer- og lejeboliger i Sig.
UR Ølgod: UR Ølgod havde møde med Thomas Jaap og Bjarne
Fly midt i august; der mangler afklaring på en del punkter, fx
toilet ved stationen og fartmåling. Udviklingsplanen kører
efter planen. Der skal kigges på parkeringsforholdene ved
hallen.
UR Skovlund-Ansager: Der er møde den 2. nov. med Thomas
Jaap og Bjarne Fly – og efterfølgende møde med Colin
Seymour, hvor overnatningsudbyderne også er indkaldt for at
kunne give deres input med på mødet.
Det blev aftalt at holde et møde for FUR om fondsoprettelse
for arv, når Sig er godt på plads med forarbejdet for en sådan
fond.
2. Evaluering af efterårsmødet den
17.8.2017 og det videre forløb.
I mail af 23.8.2017 blev
Udviklingsrådene bedt om at
komme med en evaluering af

Ifølge Heino Mølholm, UR HHST, er der fundet et godt
koncept for mødet med kombinationen af oplæg og
gruppearbejde. Han vil gerne kunne invitere alle områdets
borgere til at deltage i det efterfølgende arbejde om emnet.
Heino er ikke imponeret af turist-app’en, som virker tung og
uoverskuelig.

efterårsmødet i Næsbjerg den
17.8.2017, hvor hovedtemaet var
”Turisme og oplevelser i Varde
Kommune”.
Hvordan arbejder
udviklingsrådene videre med
emnet?
Til drøftelse

Jens Nielsen, UR Varde By synes, at turismen er for meget
knyttet til kystområdet. Han savnede fokus på den nye
turismestrategi, som skal udarbejdes og savnede, at
kommunen var hurtigere fremme med undersøgelser m.m. i
forhold til ny strategi. Han opfordrede til at huske at inkludere
Varde by i det fremtidige arbejde. UR Varde By holder
heldagsmøde den 28. oktober for at komme i dybden med
nogle ideer for byen.
Tove Wolff anførte, at der hele tiden arbejdes med turisme i
Varde, bl.a. ifm. middelalderfestivalen. Målet er at tjene flere
penge på turisterne, da det er et vigtigt indtjeningsområde for
kommunen, ligesom flere penge fra turisterne også giver
bedre muligheder for indbyggerne i kommunen.
Lissa Skjellerups vurdering var et godt møde. Det skal være
enkelt for turisterne at finde på noget at lave i den uge, de er
her, og samarbejde giver øgede muligheder for at sende
turisterne rundt.
Finn Ladegaard mente også, at mødets form giver mening og
kan bruges fremadrettet. Han mente som Heino, at app’en er
for tung og svær at tilgå, samt at vi skal passe på, at der ikke
blot kommer endnu mere materiale til turisterne på glittet
papir.
Claus Vestland: Mødeformen fungerer, men han mente, at
FUR skal være bedre til at sætte dagsordenen og beslutte,
hvem der skal komme med oplæg.
Bjarne Buhl: I UR Blåbjerg har de ikke evalueret mødet endnu,
men Bjarne er enig i, at turisterne ikke skal bombarderes med
for mange materialer; dialogen er vigtigst, og gæsterne
kommer pga. naturen.
Naturstyrelsens cykelstier bliver åbenbart ikke vedligeholdt
mere, og det er ikke markeret. Nødvejen fra Henne til Vejers
trænger til opgradering. Forvaltningen undersøger, hvem der
skal reparere den.
Undersøgelsen som Colin refererede til i sit oplæg,
gæstetilfredshedsundersøgelsen, skal sendes rundt til
turistaktørerne (og FUR), når den er klar.

3. Evaluering af Mælkefestivalen
den 16.-17. september
Det Fælles Udviklingsråd deltog på
Mælkefestivalen i Helle Hallen på

Claus Vestland, som stod for PowerTower-delen af standen
var tilfreds. Der var god søgning på standen, og det har
efterfølgende givet 3 emner.

en kombineret stand med FUR og
Power Tower Helle. Standen blev
bemandet af UR HHST, UR Helle
Øst, UR Helle Vest, UR Varde
Opland og UR Blaabjerg.
Til orientering og drøftelse

Fælles Udviklingsråds-delen:
Bjarne Buhl synes vores tilstedeværelse er vigtig, og han
håber, at vi er med igen til næste år. Konkurrencen er god til
at åbne op for dialog.
Walther Sørensen lagde op til, at konkurrencen kunne
erstattes af projektvisning på en skærm.
Heino Mølholm fremførte det positive i, at vi støtter op om
Mælkefestivalen, men er i tvivl om hvor meget det giver for
udviklingsrådene. Karin Nielsen har svært ved at få folk fra sit
lokalområde til at deltage.
Finn Ladegaard mente, at det er vigtigt at være synlig, og
fokus på PowerTower gav god mening og var håndgribeligt.
FUR-delen kunne være mere skarp, og der manglede generelt
lidt blikfang og bedre skiltning foran.
Vi skal på Varde Messen, Boligdage, 10.-11. marts 2018, evt.
på en hjørnestand sammen med Varde Kommune. Lisbeth
Linding og Jens Nielsen taler sammen om standstørrelse og
tema. Lisbeth Linding undersøger, hvem der er ansvarlig for
messen fra kommunen.

4. Evaluering af Årets Landsby 2017
Varde Kommune deltog igen i år i
den landsdækkende konkurrence
om årets landsby. Der er sket
nogle ændringer i den
landsdækkende dommerkomite,
men konkurrencen fortsætter
efter al sandsynlighed i 2018.
Ønsker FUR at fortsætte
deltagelsen både på lokalt og
nationalt niveau?

FUR ønsker fortsat deltagelse i konkurrencen både på lokalt
og nationalt niveau.
Der var forskellige holdninger til, om FUR skal deltage til
fejringen i byen.
Karin Nielsens oplevelse af fejringen var, at det var en god dag
for byen, men stillede spørgsmål ved effekten i forhold til
resten af kommunen.
Heino Mølholm opfattede det som en rigtig god proces for Sig
at vinde årets landsby i sin tid – og det gav masser af
sammenhold i byen.

Til drøftelse og beslutning
5. Evaluering af Udviklingsrådenes
virke
Borgmester Erik Buhl lagde på
efterårsmødet op til en evaluering
af udviklingsrådenes virke, hvorfor
der er udarbejdet et spørgeskema
til formålet.
Oplæg til spørgeramme
medsendes som vedhæftet fil.
Til orientering

Udviklingsrådene blev etableret for ca. 10 år siden, og nu skal
der evalueres på samarbejdet, arbejdet, formen m.m.
Der er udarbejdet en spørgeskemaramme til evalueringen, og
målet er at udsende den i december, for at de nuværende
byrådsmedlemmer kan svare. Udviklingsråd, det fælles
udviklingsråd, byråd, Økonomi og erhvervsudvalget samt
lokale borger/lokal/sogneforeninger skal have tilsendt
spørgeskemaet.
Når resultatet ligger, skal alle involveres i den videre dialog.
Det kunne blive et emne for det kommende forårsmøde eller

en workshop.
FUR skal hjælpe med mailadresser på de lokale, og et skema
til formålet sendes ud sammen med referat.
6. Landsbyfornyelsespuljen
Planchef Tove Wolff orienterer om
puljen, også kaldet
nedrivningspuljen – med
opfordring til at udviklingsrådene
lister nedrivningsklare bygninger i
deres område.
Til orientering

Det er igen muligt at søge penge til nedrivning af huse. Staten
har afsat nogle millioner til dette, og der kan nu også nedrives
erhvervsejendomme med ordningen. En bredere indsats er
også mulig (3-4 huse). Puljen gælder i 2018/19.
FUR må gerne give input om, hvor der skal kigges på
bygninger; Plan og Vækst afdelingen vil forestå alt det
praktiske.
FUR bedes melde mulige emner til planogby@varde.dk.
Notat fra Henrik Rasmussen om emnet eftersendes, når det
er klar.

7. Skulderklap - samarbejde
Walther Sørensen blev valgt som repræsentant i komiteen.
Sydbank og Jydske Vestkysten
uddeler årligt 10-12 skulderklap til
personer eller grupper, der gør
noget særligt for andre. Komiteen
har henvendt sig til de ni formænd
for udviklingsrådene for at høre,
om det Fælles Udviklingsråd
ønsker en plads i komiteen.
Til drøftelse og beslutning
8. Udviklingsplaner og
landsbyklynger som overordnet
dagsordenstema (udskudt fra FUR
møde den 7.8.2017)
Claus Vestland Jeppesen har
foreslået, at emnet
”Udviklingsplaner og
landsbyklynger” bliver det vigtigste
emne for dagsorden for FUR
møder.
Claus Vestland Jeppesen vil
fremlægge sine synspunkter.
Til orientering og drøftelse

Claus Vestland efterlyste en overordnet vision for arbejdet i
FUR. Skal FUR være verdensmestre i lokal udvikling og sætte
en vision og et mål for lokal udvikling, herunder finde
værktøjer og personer at sætte dette i system? Skal der være
en formand i FUR, som sætter dagsorden?
Den efterfølgende diskussion affødte nedenstående udsagn:
Udviklingsrådene er meget forskellige, hvilket gør det svært at
have en fælles dagsorden. En formand for FUR er tidligere
blevet stemt ned.
Kortsluttes de enkelte udviklingsråd, hvis der trækkes en
dagsorden ned over dem?
Udviklingsrådene og FUR skal være med til at udvikle og flytte
hinanden, fx gik Ansager først med en udviklingsplan,
hvorefter andre byer fulgte efter.
Udviklingsrådene bør selv sætte dagsorden, men der vil være
nogle røde tråde, som kan trækkes på tværs.
Generelt vil udviklingsrådene have en fornemmelse af at blive

hørt, ikke blot orienteret, og de vil kende tidsplanen for
tilbagemelding på de emner, de bringer til torvs.
Dialogen mellem politikere og borgere er vigtig; måske kunne
en politiker tilknyttes hvert udviklingsråd?
Udfordringen med udviklingsrådene er, at de er skabt af
kommunen og ikke af græsrødder. Det er vigtigt, at
udviklingsrådene har repræsentanter fra alle byer og
borgerforeninger m.m. for at skabe et stærkt fundament
lokalt og sikre lokal opbakning. Kunne nogle § 17 midler være
med til at sikre, at den lokale udvikling samles et sted? Det er
vigtigt at have baglandet i orden, for at udviklingsrådene
fungerer.
De retoriske spørgsmål blev stillet: Er udviklingsrådene en
demokratisk narresut? Hvad ville der ske, hvis de ikke var der?
Sætter vi ikke selv en dagsorden, der er stærk nok?
Konklusionen blev, at udviklingsrådene er meget forskellige
og med forskellige udfordringer. Der skal som opfølgning på
evalueringen (punkt 5) igangsættes en proces, evt. via en
workshop med byrådet, for at definere visionen og formen for
udviklingsrådene og FUR’s virke i fremtiden.
9. Grøn ordning – vindmøllepenge
UR Helle Øst, UR Helle Vest og UR
Varde By har været involveret i
fordelingen af midler fra Grøn
Ordning. I forlængelse af dette
ønsker formand for UR Varde By
Jens Nielsen drøftet, om
udviklingsrådenes rolle i
lokalområdet står mål med
politikernes og egne
forventninger.
Jens Nielsen vil fremlægge sine
synspunkter.
Til orientering og drøftelse
10. Annoncering på kommunens side
”Information til borgerne”
Formand for UR Blaabjerg, Bjarne
Buhl skriver bl.a.:
Da der er sket en ændring/
besparelse i den måde,
forvaltningen i Varde kommune
håndterer vores tidligere aftale
med mulighed for at have en

Jens Nielsen gav en kort redegørelse for processen omkring
Grøn Ordning. Beslutningen om tildeling til projekter endte
med en politisk afgørelse, da udviklingsrådene ikke fik skabt
enighed.
Det var ærgerligt for alle parter, at timingen var så stram,
hvilket ingen dog kunne gøre noget ved, da ordningen
sluttede.
Det er en god læring, at man skal have baglandet med sig, og
det var ærgerligt, at udviklingsrådene ikke selv kunne klare
opgaven.
Vedhæftet er kopi af sagsfremstillingen for Grøn Ordning til
Udvalget for Plan og Teknik.
Bjarne Buhl opponerede mod beslutningen om ikke længere
at have fri adgang til annoncering på kommunens
informationsside, da udviklingsrådenes samhørighed med
kommunen ved at kunne annoncere på kommunens side går
tabt.
Den ændrede procedure er udmøntet fra en politisk
beslutning om besparelser. Ændringen trådte i kraft pr.
1.1.2017, og Lisbeth Linding har ikke fået informeret om den

annonce med på under rubrikken
Varde kommune annonce. Vi vil i
Blåbjerg udviklingsråd gerne vide,
hvorfor vi ikke kan det mere og om
det er en ny politisk beslutning
som vi ikke er orienteret om.
Bjarne Buhl fremlægger sine
synspunkter, og Lisbeth Linding
orienterer om ny procedure for
annoncering.

ændrede procedure.
FUR udtrykker beklagelse over at være beskåret i forhold til
annoncering og tidligere hjemmeside.
Udviklingsrådene kan stadig få annonce om generalforsamling
indrykket gratis, få gratis hjælp til udfærdigelse af annoncer
og få indrykning med de rabatter, som Varde Kommune har
med ugeaviserne.
Lisbeth Linding medsender prisoversigten med referatet.

Til orientering og drøftelse
11. Korte orienteringspunkter
a) Strategiplan for UR Blaabjerg
Processen med udarbejdelsen af
en strategiplan for UR Blaabjerg er
i gang, og der gives en status på
forløbet.

Strategiplan-forløbet er i gang, og styregruppen er UR
Blåbjerg. Der var 35 borgere til 1. workshop; 2. workshop
afholdes den 7. november.
Generelt opleves det som en udfordring at få landsbyerne til
at arbejde sammen. Der skal findes fællesnævnere, for at det
lykkes.

Til orientering
b) Landdistriktskonferencen
2017 afholdtes den 2.
oktober.
Lokalsamfundskonsulent Lisbeth
Linding deltog på konferencen og
giver et resume fra mødet.

Lisbeth Linding orienterede om den årlige landdistriktskonference, hvor Landdistriktsprisen 2017 blev tildelt
”Frivilligflokken for Bovbjerg Fyr”, efterfulgt af Mols i
Udvikling og Møns Bank. Udviklingsrådene kan overveje,
hvilke kandidater til landdistriktsprisen 2018 de ser i deres
område.

Til orientering
c) Kursus i rekruttering af
frivillige og kursus for nye
bestyrelsesmedlemmer
Kursus i rekruttering af frivillige
foreslås udskudt til primo 2018.
Der er forskellige muligheder for
kurser for nye
bestyrelsesmedlemmer, som
fremlægges på mødet.

Et kursus for nye bestyrelsesmedlemmer skal afholdes efter
forårets generalforsamlinger.
Kursus for rekruttering af frivillige skal også ligge først på året,
og FUR er med på at afprøve det kursus, som Varde
Kommune afholder. Det kunne være et forløb, som
kombineres med en postevaluering af udviklingsrådenes virke
– og i samarbejde med borgerforeninger m.m.

Til drøftelse og beslutning
d) Opfølgning på møder mellem
udviklingsrådene og Thomas
Jaap og Bjarne Fly
De første møder har nu været

Møderne fungerer okay – det er en positiv oplevelse at have
møderne.

afholdt med Lisbeth Linding som
referent. Der tages en kort
drøftelse af processen.
Til drøftelse
12. Valg til Vi i naturen-rådet

Heino Mølholm, UR HHST, efterspurgte en afløser for ham i Vi
i naturen-rådet, som mødes 4 gange årligt (næste møde er 14.
december).
Finn Ladegaard, UR Helle Vest, lovede at finde en
repræsentant i sit udviklingsråd.

13. Eventuelt

Jens Nielsen, UR Varde By, mangler tilbagemelding om
forsikring af frivillige.
Jens Nielsen informerede om, at der er sket en ændring ift.
§18 midler, som er flyttet til Social & Sundheds
beslutningskompetence. Koordinationsudvalg bliver
fremadrettet kun et indstillende udvalg.

14. Næste møde:
Mandag den 11. december kl.
17.00
Sted: Forslag?
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