Referat fra møde i Det fælles udviklingsråd
Torsdag den 15.11.2018 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Varde Garten,
Kræmmerpassagen, 6800 Varde
Mødet indledtes kl. 16.30 med en rundvisning i Varde Garten
Mødedeltagere: Anne Marie Slaikjær, Blåvandshuk – Bjarne Buhl, Blaabjerg – Claus Vestland Jeppesen,
Helle Øst - Jens Nielsen, Varde By – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl Holst, Ølgod – Finn
Ladegaard, Helle Vest og Anton Nielsen, HHST – lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding, Varde
Kommune
Afbud fra Martha Herold Voss, Skovlund-Ansager
Dagsorden
1. Bordet rundt (20 minutter)
To minutters status fra hvert
Udviklingsråd.
Til orientering

Referat
UR Blåbjerg:
UR Blåbjerg har sagt nej tak til et tilbud fra Ugebrevet
Mandag Morgen om at afholde et møde a la VoresStemmerarrangementet i Ølgod. Andre udviklingsråd er velkomne til
at kontakte Ugebrevet Mandag Morgen, hvis de er
interesserede. Udviklingsrådets efterårsmøde blev afholdt
med fuld hus på Nymindegab Kro. Borgmesteren, lokale
byrådspolitikere og den lokale repræsentant fra Naturpark
Vesterhavet deltog. Generalforsamling afholdes den
28.2.2019.
UR HHST:
Hodde har gennemført projekterne i deres udviklingsplan.
Byen afholder jævnlige fællesspisninger. Sogneforeningen
har fået en lejeaftale på et areal i byen. Horne er i gang med
at udarbejde en udviklingsplan; der har været holdt et
formandsmøde med alle byens foreninger, og en stor
hundeudstilling er til næste år booket ved Horne Idrætspark.
Sig har stor aktivitet i Sig Vækst, som nu har eksisteret i et år.
Der arbejdes med seniorvenlige boliger, fundraising, ny
hjemmeside og nytårskur. I Tistrup er alle byggegrunde solgt,
og et nyt areal til udstykning er købt. Byen vil i gang med
udviklingsplan version 2. og holder møde om dette den
19.11.2018.
UR Varde Opland:
Billum er spændte på kommende møde om kommunens
udviklingsstrategi, da der lægges op til, at 149 hektar
udlægges til bolig og erhverv. Mejls Orten Tinghøj vil gerne
have en udviklingsplan, men da byerne hver i sær er for små,
er forslaget fra udviklingsrådet at lave en udviklingsplan som

en landsbyklynge. Brugsen i Tinghøj er lukket, men der
arbejdes med en ny anvendelse af lokalerne. I Alslev er
renovering af hallen i gang.
Generelt er der efterspørgsel på byggegrunde, og private
investorer jagtes, da kommunen melder, at den har ikke
penge til formålet.
Helle Øst:
Helle Øst har fokus på erhvervslivet og arbejder med Power
Tower Helle. Sammen med Helle Vest og ProVarde besøges
Power Tower Helle mandag den 19.11.2018, hvor ideer til at
holde gang i det lokale erhvervsliv samt drøftelser af fælles
erhvervstiltag er på dagsorden.
UR Varde By:
Her arbejdes med Realdanias indsatsområde: ”Hovedbyer på
forkant”, hvor andet oplæg skal sendes til videre
kvalificering. Yderligere arbejdes med området ved åen og
Engdraget, hvor der fokus på at etablere bygninger ud mod
nationalparken. Der er aktive arbejdsgrupper i Varde Syd,
bl.a. Familieparken i Varde Syd. Et medlem har fået
hjemmesiden som fokusområde, og derudover arbejdes der
med områdefornyelsen, middelalderfestivalen, Mindelunden
i Arnbjerg, og der har været deltagelse på Julemessen ved
Varde Biler. Udviklingsrådet afholder sin årlige
ideudviklingsdag på Hodde Kro.
UR Helle Vest:
Udover samarbejdet med UR Helle Øst om Power Tower
Helle samarbejder Helle Vest også med UR HHST omkring
Karlsgårde Sø. På Karlsgårdedagen var der opstillet en stand,
hvor deltagerne kunne komme med forslag til brug af
området. Der kom mange gode ideer at arbejde videre med.
SE vil gerne bidrage til området, og Varde Kommune er også
med, så der er en god dialog. Der mangler lejeboliger og
byggegrunde i Næsbjerg, og der er utilfredshed med, at
Varde Kommune ikke kan være med.
UR Ølgod:
Projekt Lys på stierne er blevet indviet. Kommunen havde
bevilget 1. etape, men UR Ølgod fik lov til selv at udføre
projektet og ved hjælp af lokale af håndværksfirmaer, fonde
og mange frivillige blev alle etaper gennemført - et bevis på,
at penge, ved lokal involvering, rækker langt.
En sjælden guldsmedeart (grøn mosaikguldsmed) er fundet i
søen ved Ølgod, der af den årsag ikke oprenses som ellers
planlagt. Søen blev navngivet Guldsmedesøen og de 2
nærliggende søer fik navnet Svanesøen og Engsøen, og de

blev ”indviet” samme dag som Lys på Stierne.
Ølgod Handel & Erhverv (ØHE) og UR Ølgod arbejder med et
nyt bykort.
Den 22. november holdes et møde med Tina Agergaard og
Mette Fuglsang Larsen om Ølgod som demensvenlig by.
UR Blåvandshuk:
Udviklingsrådet har kørt et sundhedsprojekt, hvor seniorer
har kunnet træne gratis med personlig træner. Der skal nu
ske en opfølgning på den store succes. En ny
nationalparkplan er udarbejdet, og den kan sendes rundt til
FUR hvis ønsket. Ho skal have udarbejdet en områdeplan.
2. Evaluering af efterårsmøde,
herunder den kommende høring af
udviklingsrådsmodellen (30
minutter)
Efterårsmødet mellem Byrådet
og medlemmerne af
udviklingsrådene den 1.
november var startskuddet til
høring om
Udviklingsrådsmodellen version
2.0.
Der lægges op til en kort
evaluering af forårsmødet samt
en drøftelse af hvorledes
høringerne gribes an i hhv. FUR
og de enkelte udviklingsråd.

Til drøftelse

Finn Ladegaard, medlem af arbejdsgruppen, indledte
punktet med en kort status i forhold til arbejdsgruppens
arbejde.
Han udtrykte skuffelse over, at det ønskede beløb på
yderligere 50.000 kr. ikke blev godkendt. Han synes, det er et
forkert signal at sende til de frivillige, da modellen indebærer
ekstra arbejde for dem.
FUR var enige om behovet for ekstra penge, som skal gøre
udviklingsrådsarbejdet mere interessant lokalt, fx ved at
kunne hjælpe med at udarbejde et flot udbudsmateriale til
projekter og kunne tiltrække de rigtige kompetencer.
Pengene vil hjælpe til med at gøre udviklingsrådene til
fødselshjælpere og gøre det attraktivt at deltage i
rådsarbejdet.
Det blev besluttet, at de ekstra penge, som er bevilliget i
2019, skal bruges til at komme i gang med implementering af
den nye model. Så imødeses der i budgetlægningen for 2020
ekstra 25.000 kr. pr. udviklingsråd og ekstra midler til kurser
og synlighed. Ikrafttrædelsestidspunkt for den nye
udviklingsrådsmodel bliver således 1. januar 2020.
Nu skal alle høringer komme ind, og så tages der stilling i
arbejdsgruppen efterfølgende.
Det blev besluttet, at FUR og de enkelte udviklingsråd
indsender hvert deres høringssvar.
Finn Ladegaard og Anne Marie Slaikjær udarbejder et udkast
på vegne af FUR, som rundsendes til de øvrige FUR
medlemmer til kommentering pr. mail.
Lisbeth Linding orienterede om, at foreningsportalen
påtænkes benyttet til udsendelse i forbindelse med høringen

i lokalsamfundene.
3. Hvad skal FUR tage stilling til? (15
minutter)
Punktet er ønsket af Claus Vestland
Jeppesen, UR Helle Øst, med
udgangspunkt i
vindmølleproblematikken i hans
område.
Til drøftelse

Claus Vestland Jeppesen har på baggrund af vindmølleproblematikken i Helle Øst rundsendt et notat om vindmøller
og ”Varde-modellen”. Han synes, at fordelingsnøglen i
”Varde Modellen” er forkert, og at det burde have alles
interesse, hvorfor han efterspurgte en fælles udtalelse fra
FUR.
Det afstedkom en drøftelse af FUR’s rolle i forhold til lokale
sager, fx biogasanlæg, vindmøller og ”Varde-modellen”. Det
blev fremført, at FUR skal være påpasselig med at
kommentere i lokale sager, og at FUR ikke er et ”minibyråd”
eller høringspart i lokale sager. Sådanne sager skal ud i de
enkelte udviklingsråd til høring og kommentering lokalt.
Det blev besluttet, at Claus Vestland kan sende notatet til de
enkelte udviklingsråd, som kan vælge at bakke op om det
skrevne.

4. FUR medlemmers deltagelse i
aktiviteter på tværs (15 minutter)
Punktet er ønsket af Finn
Ladegaard, UR Helle Vest, på
baggrund af bemanding til messer
m.m.
Finn Ladegaard indleder punktet.
Til drøftelse

Med udgangspunkt i Mælkefestivalen indledte Finn
Ladegaard punktet, da han både skal finde frivillige messen
og til FUR standen, og derfor har brug for FUR’s og de øvrige
udviklingsråds hjælp. Han synes, det er vigtigt, at det tages
op i de enkelte bestyrelser og at det ikke er de samme, som
byder ind hver gang. Alternativet kan være, at der ikke skal
være en FUR stand.
De øvrige FUR medlemmer meldte, at det kan være svært at
finde frivillige, men at der bidrages i det omfang, det er
muligt. Det er vigtigt at hjælpe på kryds og tværs.
Afstanden til messen kan spille ind i forhold til interessen for
at deltage, og de, som bor tættest på, kan have størst
interesse i at deltage. Det kan overvejes, om standen skal
være i FUR-regi eller for interesserede udviklingsråd.
UR Blåbjerg finder ikke, at afstand er en barriere for
deltagelse og mener, at fællesskabet er vigtigt.
Der var enighed om, at FUR skal fastholde at deltage på
messer, men at der ikke skal være flere messer end Varde
Messen og Mælkefestivalen. Og tak til de frivillige, som
bemandede standen.

5. FUR’s synlighed og et nyt billede af
rådets medlemmer (10 minutter)
Punktet er ønsket af Claus Vestland

Et nyt billede udskydes til en senere møde.
Claus Vestland Jeppesen indledte punktet med at redegøre
for, at der er mange filtre i forhold til, hvilke informationer

Jeppesen, UR Helle Øst, som
indleder punktet. Claus Vestland
Jeppesen medbringer et kamera til
fotograferingen.
Til drøftelse

der kommer fra kommunen og ud til den enkelte borger. Der
er mange, som undervejs er med til at bestemme, hvad der
informeres om. Det ville være bedre med en løsning, hvor
den enkelte selv kunne bestemme, hvilke informationer
vedkommende ønsker at få. Claus kunne tænke sig en liste
med emner fra alle afdelinger, hvorfra borgerne kunne
vælge.
Det er forskelligt, hvorledes informationer formidles rundt i
de enkelte udviklingsråd. Der kom forslag om at påføre en
kommentar øverst i mailen for at skærpe interessen, sørge
for at have kontakter i alle lokale foreninger og at få
rundsendte emner med på dagsorden til det kommende
udviklingsrådsmøde.
Det blev foreslået, at Varde Kommune igangsætter
udsendelse af nyhedsmails, hvor man som abonnent kan
vælge de emner, man ønsker at få information om.
Informationerne ville så komme automatisk fra Varde
Kommune og være sorteret efter interesse. Claus Vestland
Jeppesen kender til systemer, der kan håndtere dette.
Det blev drøftet, om FUR har behov for at være synlig, eller
om det mere er i de enkelte udviklingsråd, at der skal
arbejdes med synlighed.
Lisbeth Linding undersøger med kommunikationsafdelingen,
om der er planer om at udsende nyhedsmails til borgerne.
Claus Vestland kan inddrages, hvis nødvendigt.
FUR skal melde til Lisbeth Linding, hvis de oplever, at der er
informationer, som ikke bliver udsendt, således at hun kan
kontakte de relevante afdelinger.

6. Høringer / høringssvar (10
minutter)
Jens Nielsen, UR Varde By, har
ønsket et punkt på dagsorden vedr.
høringer, og hvorvidt høringsretten
kan krydse udviklingsrådenes
grænser.
Jens Nielsen indleder punktet.
Til drøftelse
7. Kåring af årets landsby (10
minutter)

Jens Nielsen redegjorde for, at han i nogle tilfælde har
oplevet, at mails vedr. høringer er blevet sendt til flere
udviklingsråd end nødvendigt, f.eks. høring om ny skole i
Varde, Fritidscenteret og rideskole i Varde nord.
Lisbeth Linding orienterede, at der foretages en vurdering i
hvert tilfælde, og at nogle høringer går på tværs af
udviklingsrådenes grænser.
Høringer offentliggøres på Varde Kommunes hjemmeside, og
alle kan, uanset hvor de bor i kommunen, give svar, hvis de
ønsker det.
Claus Vestland Jeppesen redegjorde for, at der efter seneste
kåring af årets lokale landsby i Varde Kommune fra nogle

Claus Vestland Jeppesen, UR Helle
Øst, har bedt om at få punktet på
dagsorden, da han ønsker, at
procedurer for valg af årets landsby
præciseres og kommunikeres på
FUR’s hjemmeside.
Claus Vestland indleder punktet.
Til drøftelse og beslutning

8. Flextaxi (10 minutter)
Punktet er ønsket af Jens Nielsen,
UR Varde By, som indleder punktet.
Til drøftelse

ansøgere blev udtrykt utilfredshed med proceduren, fx i
forhold til stemmelighed, inhabilitet, brevafstemning m.m.
Det blev pointeret, at alle udviklingsråd skal bestræbe sig på
at sende en repræsentant til kåringsmødet, men at man kan
blive forhindret i sidste øjeblik, hvorved man kan ende ud i et
lige antal stemmeberettigede på mødet.
Det blev besluttet, at der udarbejdes et sæt retningslinjer,
som lægges på FUR’s hjemmeside.
Anton Nielsen og Lisbeth Linding udarbejder et notat til
gennemgang/godkendelse i FUR.
Jens Nielsen orienterede om flere hændelser med Flextaxi,
og hvordan det virker/ikke virker. Hans eksempler tyder på,
at systemet ikke virker, når borgere, især ældre, skal til en
speciallæge i en anden kommune. Det er problematisk, når
der ikke findes speciallæger i kommunen, og det ender med
en stor regning for transport ud af kommunen.
Trænger ordningen for Flextaxi til en revidering?
Lisbeth Linding undersøger sagen og sætter emnet på som et
dagsordenspunkt til næste FUR møde, hvorefter FUR
beslutter, hvorledes de vil arbejde videre med emnet.

9. Udviklingsplaner (10 minutter)
Carl Holst, UR Ølgod, har ønsket
punktet på dagsorden. Der lægges
op til en drøftelse af procedurerne
for:
a) Forlængelse af
eksisterende
udviklingsplaner
b) Oprettelse af nye
udviklingsplaner
Til drøftelse

10. Evaluering af Mælkefestivalen (10
minutter)

UR Ølgod har ønsket punktet på dagsorden for at følge op på
spørgsmål og input vedr. udviklingsplaner, som kom frem på
efterårsmødet i Oksbøl. Hvordan er procedurerne?
Forvaltningen arbejder med procedurerne for
udviklingsplaner, og det forventes klar i løbet af første halvår
2019.
For nærværende gælder, der udarbejdes 3 udviklingsplaner
pr. år. Udvalget for Plan og Teknik vælger de 3 byer på
udvalgsmødet i januar. Byer/klynger kan melde til Henrik
Rasmussen, hvis de ønsker at komme på listen.
FUR udtrykker, at de ønsker, at reviderede udviklingsplaner
skal være nemmere og hurtigere at få godkendt, og at de 3
udviklingsplaner, som udarbejdes hvert år, er ”nye”
udviklingsplaner, dvs. for byer/klynger, som ikke allerede har
en udviklingsplan.
Der var enighed om, at arbejdsgruppen havde samarbejdet
godt og havde skabt en flot og anderledes stand.

FUR deltog med en stand i
Mælkefestivalen den 15.-16.
september 2018 i Helle Hallen.
Arbejdsgruppen giver en
tilbagemelding på deltagelsen.
Til orientering og drøftelse

Det gav pote, at standen appellerede til børnene, hvilket gav
mulighed for at tale med forældre og bedsteforældre. Bordet
var i børnehøjde, og især LEGO klodserne var attraktive.
Præmierne blev uddelt ad flere omgange, hvilket virkede
godt. Roll ups fik ros og kan bruges lokalt efterfølgende.
Udviklingsrådene kan låne kommunekortet, hvis de vil bruge
det til arrangementer. Kortet består af 2 stk. 3 mm sandwich
plade i str. 87 x 216 cm. Ved lån gælder selvafhentning og
tilbagelevering og bestilling via Lisbeth Højvang Linding på
lisl@varde.dk.
Billedkollage fra Claus Vestland sendes ud sammen med
referatet.

11. Korte orienteringspunkter (10
minutter)
a) Omdannelseslandsbyer
De af FUR udpegede mulige
landsbyer har nu meldt tilbage, om
de er interesserede i at være med i
den endelige udvælgelse af
Udvalget for Plan og Teknik.
Udvælgelsen sker ved et
udvalgsmøde i Udvalget for Plan og
Teknik i foråret 2019.

Byerne Stausø, Lydum og Hodde har meldt positivt tilbage i
forhold til at blive omdannelseslandsby.
Udvalget for Plan og Teknik udvælger på et udvalgsmøde i
foråret 2019, hvilke 2 byer der udpeges som
omdannelseslandbyer.

Til orientering
b) Seniorjob-ordning
UR HHST har tidligere spurgt ind til
muligheden for at få tilknyttet en
”landsbypedel” til udviklingsrådet.
Muligheden for dette er nu
undersøgt til bunds, og
konklusionen er, seniorjobordningen ikke kan benyttes til at
løse opgaver for udviklingsrådene.

Tilknytningen af en seniorjobber som landsbypedel i
udviklingsrådene har tidligere været drøftet, men det kan
ikke lade sig gøre på grund af reglerne for seniorjobordningen. En seniorjobber må kun udføre kommunale
opgaver.

Til orientering
c) Kørselsgodtgørelse for FUR
medlemmer

Efter aftale med Varde
Kommune ydes der kørselsgodtgørelse for formænd - eller
den person, der deltager i
møder i stedet for formanden.

Mail med skema til udfyldelse blev sendt til FUR den 8.
november. Skemaer skal være Lisbeth Linding i hænde
senest den 7. januar 2019.

Godtgørelsen ydes med 3,54
kr. pr. kørt km. i 2018, og det
er gældende for møder indkaldt
af Varde Kommune, fx
forårsmødet med Byrådet, FUR
møder og lignende møder med
dagsorden herfra.
Skema til udfyldelse sendes i
separat mail.

Til orientering
12. Fastsættelse af mødedatoer i 2019
og næste møde (10 minutter)
Husk at medbringe 2019 kalender

Onsdag den 6. februar 2019
Torsdag den 6. juni 2019
Onsdag den 4. september 2019
Tirsdag den 3. december 2019
Udover disse datoer skal der afholdes et møde med kåring af
årets landsby i Varde Kommune, forårsmøde og
efterårsmøde.
Disse datoer er ikke fastlagt endnu.

13. Eventuelt (5 minutter)

Der blev spurgt ind til borgermødet vedr. Varde Kommunes
udviklingsstrategi den 19. november. Et møde om
udviklingsstrategi indikerer, at der er tale om det
overordnede plan, men specifikke byer er nævnt, hvilket
virker detaljeret i forhold til en strategi.
Walther B. Sørensen deltager på mødet og giver et kort
referat fra mødet på det kommende FUR møde.
Carl Holst repræsenterer ikke Strellev efter næste årsmøde i
UR Ølgod – Carl er flyttet til Ølgod.
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