Referat til møde i Fælles Udviklingsrådet
Mandag den 11.12.2017 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Ansager Musik Hotel,
Søndergade 2, 6823 Ansager
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 – lokalsamfundskonsulent Lisbeth
Højvang Linding, Varde Kommune
Afbud fra: Tove Wolff
Dagsorden
1. Bordet rundt
To minutters status fra hvert
Udviklingsråd
Til orientering

Referat
UR Varde By: Arbejdet med byforskønnelse fortsætter;
udviklingsrådet følger det nu mest på informationsniveau.
Ernst Jepsen fra udviklingsrådet arbejder aktivt i forhold til
Varde Havn, hvilket han gør på egne vegne. UR Varde By har
haft et heldagsmøde i Ho, hvor formålet var at lære
hinanden bedre at kende. Resultatet fra dagen blev taget
med til partnerskabsmøde, hvor der blev lavet et interview
omkring arbejdet; Jens Nielsen følger op på dette og
orienterer FUR.
UR Blåvandshuk: Der er afholdt generalforsamling, hvilket
har afstedkommet to nye medlemmer i rådet. Rådet har
afholdt to ture til Tirpitz for ældre borgere - med rundvisning
og frokost på museet. Der var mange frivillige hjælpere, og
det var en god oplevelse for alle. I Vejers skal krondyrene
(udendørs skulptur) op, men militæret mangler at give en
opstillingstilladelse, så der skal tålmodighed til; der har været
en prisstigning forbundet med ventetiden.
Skovlund-Ansager: Der er afholdt møde med Colin Seymour,
og nu inviteres interesserede fra byerne til at deltage i
arbejdet med turisme inde i landet. Der arbejdes med at
gøre området til et demensvenligt område, og der er givet
penge til projektet.
UR Blåbjerg: Strategiplanen for UR Blåbjerg står på
dagsorden.
UR Helle Vest: Der er fokus på Powertower Helle og
samarbejdet med UR Helle Øst om dette. Der skal findes tre
nye medlemmer til udviklingsrådet, da tre nuværende
medlemmer har fået andre opgaver.

UR Helle Øst: Der er ligeledes fokus på PowerTower Helle. Et
”aktivitetshotel” ved Helle Hallen er blevet lanceret på et
roadshow rundt i området. Forberedelser til en
udviklingsplan for området er i gang; UR Helle Vest er
inviteret. Udviklingsrådet har indkaldt til møde med Helle
Vest for at planlægge fremtidige opgaver.
UR Varde Opland: Udviklingsrådet oplever, at der sker noget
med anlægsarbejderne: Tinghøj får fortov, cykelsti på
Ringkøbingvej, kloaksystem i Orten skal igangsættes, og i
Billum renoveres rundkørslen. Udviklingsplanen for Billum er
næsten på plads, og lokalplan for 18 nye grunde er i proces.
Cykelsti ved Janderup er i gang. Der er afholdt
førstehjælpskursus i Janderup og Billum. Et møde om en bro
ved Ladepladsen (sammen med ProVarde) viste, at parterne
ikke er i mål med broens udformning endnu.
UR HHST: Et møde med Thomas Jaap og Bjarne Fly på 1½
time var for kort tid til at nå rundt i området.
Generalforsamlingen skal evt. være med indlæg fra Colin
Seymour. I Tistrup er Byskoven færdig til indvielse i marts.
Frivillighedsprojekt, som tidligere er gennemført i Sig med 6.
klasserne, skal prøves af i Horne og Tistrup. Horne fejrer 17.
december at have fået 2 blomster i Blomstrende Landsbyer,
ligesom byen glæder sig over, at Horne Erhvervspark næsten
er helt udlejet. Sig Vækst er nu etableret som forening; et
medlemskab koster 365 kr./år pr. husstand.
UR Ølgod: I Ølgod er 517.000 kr. bevilliget til belysning, men
320.000 kr. mangler, hvorfor der skal søges fonde. Byen
ønsker stadig toilet ved stationen, og der mangler flere
cykelstativer. Der mangler afklaring/driftsaftale vedr. toilet
på torvet (rengøring m.m.). Aktivitet med vækning af
julemanden, musik m.m. er blevet betalt af UR.
Byudviklingschefen i Ølgod har sagt op. Borgerforeningen har
sendt svar vedr. biogas, hvor fokus har været på trafik- og
lugtgener.
2. Budgetforslag sendes i høring ved
udviklingsrådene
Budgetforslag sendes til
høringsberettigede parter, som er

lokalMED, FællesMED, HovedMED,
skolebestyrelser, ældreråd,
handicapråd, integrationsråd. Det har
ikke hidtil været sendt til
udviklingsrådene. Claus Vestland
Jeppesen, UR Helle Øst, ønsker at få
dette ændret, således at

Claus Vestland så budgetforslagene via sin plads i
skolebestyrelsen for den lokale skole og fandt det relevant
for udviklingsrådene at få dem tilsendt.
Alle var enige om, at udviklingsrådene bør have
budgetforslagene sendt ud, hvilket Lisbeth Linding formidler
videre i forvaltningen.
Punktet affødte en drøftelse af behovet for at have en bedre
relation til de lokale politikere, både i forhold til budgettet
men også andre emner, der rører sig i lokalsamfundene.

udviklingsrådene bliver en del af
denne proces.

Claus Vestland Jeppesen
orienterer om sine tanker bag
forslaget.

Er det en ide at have en politiker fra Udvalget fra Økonomi
og Erhverv med til FUR møderne? Vil det hjælpe til hurtigere
gennemførelse af opgaver og mere indflydelse for FUR?
Det er vigtigt at få skrevet sine synspunkter vedr. dette ind i
den forestående evaluering af udviklingsrådenes virke.

Til drøftelse og beslutning
3. Deltagelse på Varde Messen 10.11. marts 2018
Det Fælles Udviklingsråd deltog på
Mælkefestivalen i Helle Hallen på
en kombineret stand med FUR og
Power Tower Helle. Det blev aftalt
på FUR-møde den 7. august 2017,
at FUR deltager på hhv.
Mælkefestivalen og Varde Messen,
hvorfor rammer, standstørrelse og
emne skal aftales.
Punktet genoptages som
opfølgning fra seneste møde den
23. oktober 2017.
Til drøftelse og beslutning
4. Sagsbehandlingstider i Varde
Kommune
Ølgod Udviklingsråds medlemmer
finder, der er sket en bekymrende
længere sagsbehandling af
kommunen, mangler også en
hurtig tilbagemelding om status på
sagerne. Er det kendetegnende
hos de øvrige UR?
Punktet er indkaldt af UR Ølgod,
og Carl Holst indleder punktet.
Til drøftelse
5. Forsikring af de frivillige
Det blev juni 2017 vedtaget, at
kommuner må tegne ansvars- og
ulykkesforsikringer for frivillige.

UR Varde By har forhåndsbooket en 12 m2 stand, og der er
reserveret en lignende stand til FUR ved siden af.
UR Varde By vil præsentere plancher med oplevelsesloop,
udviklingen i Varde midtby, havnepladsen og
Frellokunstmuren, ligesom der vil være roll-ups med
hvælvingerne på Sct. Nikolajplads.
FUR standen skal vise projekter fra områderne, bl.a.
PowerTower Helle.
Der nedsættes en arbejdsgruppe med Jens Nielsen, Claus
Vestland og Lisbeth Linding. Jens Nielsen laver et oplæg til
standens indretning. Lisbeth Linding indkalder til et møde
først i det nye år.
Lisbeth Linding booker FUR standen og laver vagtskema for
bemanding.
UR Ølgod oplever, at det går langsomt med tilbagemelding
på punkter fra møde med Thomas Jaap og Bjarne Fly. Der var
møde i august, opfølgning den 14. september, men der
mangler tilbagemelding på en del ting.
UR Varde Opland har haft lignende oplevelse. UR Helle Vest
har oplevet, at der ikke var opfølgning, men næste møde var
mere positivt ift. at tage beslutninger.
Det opleves, at der skal rykkes flere gange for at få
tilbagemelding.
Der bør lægges en klar tidsplan for tilbagemelding.
Den lange ventetid gør, at der mistes gejst i
lokalsamfundene.
Forvaltningen er i gang med at forberede sagsfremstilling til
direktion og kommende byråd vedr. forsikring af de frivillige.
I den forbindelse skal de frivillige indsatser kortlægges, og i
forhold til det skal udviklingsrådene have mulighed for at
byde ind. Lisbeth Linding sikrer, at UR bliver spurgt.

Varde Kommune har endnu ikke
taget stilling til, om kommunen vil
gøre det og i hvilket omgang.

Vedhæftet er notat om status på forsikring af de frivillige.

Lisbeth Linding giver en status.
Til orientering
6. Korte orienteringspunkter
a) Evaluering af
udviklingsrådenes virke
Spørgeskemaet for evaluering af
udviklingsrådenes er klar til
udsendelse i uge 49. Der bliver en
svarfrist på ca. 14 dage, således at
besvarelserne kan komme i hus
inden nytår, hvor det nye byråd
træder til.

a) Link til evalueringsskemaet er sendt ud med deadline for
besvarelse den 18. januar 2018.
Umiddelbart er det FUR’s oplevelse, at det tager noget
længere end de skrevne 10-20 minutter at besvare
undersøgelsen.
Meld ind til Lisbeth Linding eller Jørgen Nielbæk, hvis der
opleves problemer med spørgeskemaet.

Til orientering
b) Ny UR-repræsentant i Vi i
naturen-rådet
UR Helle Øst har budt ind med et
nyt medlem i rådet, Mikkel
Ottosen fra Starup. Claus Vestland
Jeppesen giver en kort
præsentation af Mikkel Ottosen.
Til orientering
c) Strategiplan for UR Blåbjerg
Arbejdet med strategiplanen for
UR Blåbjerg er så langt, at
resultatet af arbejdet skal
præsenteres for alle interesserede
den 11. januar 2018 kl. 19.00, på
Outrup Skole.
d) Kunstudvalget
Som opfølgning på punkt fra møde
den 7. august vedr. kunst i
lokalområderne har Lisbeth
Linding haft kontakt til formanden
for Kunstudvalget, Lisbet
Rosendahl.

b) Claus Vestland Jeppesen skulle videre til et andet møde,
hvorfor han ikke var til stede under punktet til at kunne
præsentere Mikkel Ottosen.

c) UR Blåbjerg bruger pt. alle kræfter på strategiplanen, og
det opleves, at en strategiproces kan godt malke de frivillige
og være negativt ift. det frivillige arbejde. Udviklingsrådet er
udpeget til styregruppe for processen, og det har været en
god beslutning i forhold til at skåne de frivillige.
Det blev drøftet, at det kan være svært at få nogle byer til at
kigge på de andre byer og arbejde med at udvikle disse byer.
At besøge hinandens byer kan være en god ide for at få
byerne tættere sammen. Problemet er dog, hvis der ikke
kommer nogle fra de andre byer.

d) Notat vedr. punktet er vedlagt sammen med referatet.

Til orientering
7.

Eventuelt

Hvorledes er det mest hensigtsmæssigt at fremlægge nye
ønsker om cykelstier? Erfaringen fra FUR viser, at det er
bedst at lægge det frem til i maj for at få det på budgettet.
Skema for refusion af kørsel vedhæftes referatet. Det bedes
indsendt til Lisbeth Linding senest den 4. januar 2018.

8. Mødedatoer 2018:
Vi skal have fastlagt møderækken
for det kommende år. Medbring
2018-kalender til formålet.
Forslag til datoer for fællesmøder:
Forårsmødet: Tirsdag den 17.
april 2018
Efterårsmøde: Torsdag den 6.
september 2018
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Forårsmøde: Onsdag den 18. april
Efterårsmøde: Torsdag den 6. september
FUR møder:
Tirsdag den 6. februar kl. 17.00 – 21.00
Torsdag den 24. maj kl. 17.00 – 21.00
Tirsdag den 14. august kl. 17.00 – 21.00
Torsdag den 15. november kl. 17.00 – 21.00
Udover dette forventes et ekstra møde i april, hvor årets
lokale landsby i Varde Kommune skal kåres. Information om
dette følger, når Landdistrikternes Fællesråd har fastlagt en
timing for den landsdækkende konkurrence.

