Referat til møde i Fælles Udviklingsrådet
Tirsdag den 06.02.2018 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Agerbæk Hotel, Storegade 2,
6753 Agerbæk
Mødedeltagere: Lissa Skjellerup, 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 Anne Lis Brodersen, HHST – udviklingschef Jørgen Nielbæk, Varde Kommune (deltager i punkt 1-3)
– lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding, Varde Kommune
Ikke til stede: Karin Nielsen, Skovlund-Ansager
Dagsorden
1. Præsentation af projektet ”På
Forkant”
Varde Kommune fik i 2015
bevilliget støtte til et projekt under
kampagnen ”Yderpunkter på
Forkant”, et partnerskab mellem
Erhvervsministeriet, KL og
Realdania. Varde Kommunes
projekt ”Lokal udvikling i samspil
mellem landbrug, natur og
turisme” har taget udgangspunkt i
et bredt lokalt engagement i
Outrup området. Følgende link
giver et indblik i det arbejde, som
er gennemført:
https://www.paaforkant.dk/viden/
25-kommuner-paa-forkant. I får
udleveret et eksemplar af
publikationen på mødet.
Agnete Nielsen fra UR Blåbjerg
orienterer om projektet.
Til orientering

Referat
Agnete Nielsen, frivillig fra Outrup og som har været med i
kampagnen, gav en redegørelse om På Forkant.
Jørgen Nielbæk fulgte op i forhold til de tanker om
samarbejder på tværs, som er i gang. To af projekterne,
som er defineret i På forkant kampagnen, føres videre i
regi af Outrups udviklingsplan, mens projektet omkring
immigration videreføres sammen med Syddansk
Universitet. Projektet om fødevarer føres videre sammen
med Sydvestjyske Smagsoplevelser og Skovlund
Vækstcenter.
I foråret 2018, formentlig april, skal der laves en workshop
over to dage med SE (SydEnergi).
Processen omkring På Forkant har ikke været optimal
hverken i Outrup eller i Varde Kommune. I Varde
Kommune har forskellige afdelinger været involveret
gennem processen og i Outrup kom kampagnen samtidig
med udarbejdelsen af byens udviklingsplan, og da det var
de samme ildsjæle, som skulle arbejde i begge processer,
var det ikke godt. Men Outrup har nu fået en god
indgangsvinkel til Realdania og de implicerede
konsulentbureauer, Urland og Bascon, og det skal forsøges
udnyttet på bedste vis fremadrettet. Helt konkret
undersøges mulighederne for stien fra Outrup til Henne.
Kan På Forkant kobles sammen med mælkefestivalen?
Der skal i så fald findes nogle strege til at binde det
sammen. Outrup og Mælkefestivalen skal evt. bringes
sammen og tale om at finde synergier (og søge penge).
Jørgen Nielbæk indkalder til et møde.

Punktet affødte, pga. den manglende information om
Varde Kommunes deltagelse i kampagnen, en drøftelse om
processerne for udvikling i lokalsamfundene og graden af
information til udviklingsrådene.
Programmet ”Blomstrende Landsbyer” er til en vis grad
skubbet til side til fordel for udviklingsplaner, og FUR ville
gerne have vidst, at På forkant var i gang for at kunne
formidle det videre til de frivillige. En fremtidig plan for
udviklingsplaner blev efterlyst.
Det Fælles Udviklingsråd savner information om projekter,
og de føler ikke, at de bliver spurgt som høringspart i
vigtige sager. Et eksempel er, hvad der skal ske med
udviklingsplaner version 2, og hvad med de små byer, som
ikke har en udviklingsplan?
Generelt er arbejdet med lokalsamfund, udviklingsplaner,
udviklingsråd m.m. under evaluering. Varde Kommune
ønsker også at løfte lokalsamfundene, hvorfor denne
evaluering er vigtig for alle parter. Måske skal mindre byer
gå sammen i landsbysamarbejder, og samarbejder på
tværs af kommuner (Lyne og Strellev) kan også være en
mulighed. Der er vigtigt at få defineret, hvad der skal
lægges vægt på i fremtiden.
2. Evaluering af udviklingsrådenes
virke
Spørgeskemaundersøgelsen
lukkede for deltagelse den 22.
januar, og nu er
gennemgangen/analysearbejdet af
besvarelserne i gang. De foreløbige
resultater og tidsplanen for det
videre forløb bliver præsenteret.
FUR tager en indledende drøftelse
af udviklingsrådenes fremtidige
virke og samarbejde.
Til orientering og drøftelse

Der var nogle betragtninger ang., at besvarelsen af
skemaet har været meget tidskrævende og ikke særlig
logisk opbygget, hvorfor der er flere, som har opgivet
undervejs.
Sammenfatningen af besvarelserne er i gang, men alle
kommentarerne er ikke gennemgået endnu.
47 % har svaret (=74 mennesker). Ca. halvdelen af
medlemmerne af udviklingsrådene har svaret.
Løsningen ligger således ikke klar, men hensigten er at
blive bedre og mere relevant, og ift. den samlede
konstruktion står det klart, at der er noget at arbejde
videre med. Men med ti år på bagen giver det mening, at
arbejdet med udviklingsråd skal ”tunes og serviceres”.
Når sammenfatningen af resultaterne er lavet, vil Jørgen
Nielbæk gerne bruge FUR som en pejling på resultaterne,
og som forberedelse til forårsmødet, jf. nedenstående.

3. Planlægning af forårsmødet
onsdag den 18. april, herunder

Forårsmødet er et godt forum til at drøfte
udviklingsrådenes fremtidige virke med politikerne, og det

forslag til emner og punkter til
dagsorden

blev valgt som overordnet tema for mødet med
overskriften: Gentænk udviklingsrådenes virke.

Evalueringen af det seneste
forårsmøde var, at formen virkede
godt, og at der kunne arbejdes
videre med denne form til
fremtidige forårsmøder.
FUR skal drøfte form, emne,
indhold og punkter til dagsorden.

En præsentation af undersøgelsens resultater skal danne
grundlaget for den efterfølgende diskussion.
Der vil dog ikke blive gået i detaljer omkring de enkelte
udviklingsråd.

UT Blåvandshuk har foreslået
temaet: Vi i naturen
Til drøftelse og beslutning

De fem overordnede temaer, som findes via
gennemgangen af kommentarerne i undersøgelsen, skal
drøftes ved bordene. Efterfølgende skal kun det vigtigste
fremlægges i plenum.
Der skal sikres fremdrift efterfølgende, hvorfor der skal
følges op på det efterfølgende FUR møde, samt i Udvalget
for Økonomi og Erhverv og med en samlet afrunding/
opfølgning på efterårsmødet.
Dagsordenspunkter (nævnt i tilfældig rækkefølge):
 Rigets tilstand (herunder noget om det nye byråds
vision, bl.a. land og by)
 Præsentation af alle byrådsmedlemmer
 Ruban
 Vi i naturen: Update og orientering.
Materiale som forberedelse til mødet sendes ud til FUR
forlods.
FUR ønsker ikke at Stafet for Livet skal deltage på mødet
(tiden er knap) – Lisbeth Linding har givet denne besked
videre.

4. Bordet rundt
To minutters status fra hvert
Udviklingsråd
Til orientering

UR Blåbjerg: Holder generalforsamling sidst i februar.
Strategiplanen for UR Blåbjerg er gennemført, og den blev
lanceret den 11. januar. Det sættes på dagsorden for
næste FUR møde, hvor planen sendes med som bilag til
mødet.
UR HHST: Generalforsamling den 17. april, hvor Colin
Seymour kommer og taler om indlandsturisme. Målet er at
skabe interesse for indlandsområdet og for at drøfte,
hvordan området kan åbnes for turister. Heino Mølholm
stopper i udviklingsrådet, og Christian Kamp bliver nok nyt
medlem i HHST.
UR Blåvandshuk: Der har været generalforsamling i
Blåvandshuk. Det er blevet besluttet, at de
borgerinddragende midler skal gå til et sundhedsprojekt
med et socialt islæt, samarbejde med UC Lillebælt, ligesom

der bliver en lille pulje, hvor ildsjæle kan søge til små
projekter (der skal være en grad af egenfinansiering også).
I Ho arbejdes der på et havneprojekt. I Vejers arbejdes
med udviklingsplan. Her arbejdes også med at plante hjelm
ind i byen fremfor hyben. Ønsket er hjelm langs cykelstien,
og at det skal adskille vej og cykelsti, cykelsti og gangsti.
UR Helle Vest: Generalforsamling er den 13.3, hvor der
planlægges en diskussion af skolestruktur/skoledistrikt.
Peder Foldager kommer med et oplæg til debatten. Der
skal findes minimum 3 nye medlemmer. Der arbejdes med
nye beskatningsregler for landejendomme, hvor der skal
sendes høringssvar til politikere og
interesseorganisationer. Finn Ladegaard forhørte, om
andre udviklingsråd vil gå ind i problematikken om
højspændingsledning, som nu varsles at blive luftbåren
fremfor jordbåren. Helle Vest gerne vil have støtte til at
lægge pres på ift. dette. Helle Vest samarbejder med HHST
omkring Karlsgårde området og afventer pt. et
borgmestermøde med SE.
Der er en proces i gang omkring ændring af de nuværende
skoledistrikter, men hvorfor er udviklingsrådene ikke
blevet hørt i denne sag. Lisbeth Linding følger op dette!
Varde by: Har 4. januar haft møde med Bjarne Fly ang.
Varde Syd, hvor der kom input fra de frivillige grupper.
Arbejdet skal nu prioriteres. Udviklingsrådet har givet 500
kr. til hver af grupperne. Der mangler tilbagemelding på
mødet med Bjarne Fly og Thomas Jaap.
I 2017 sendte UR Varde By en ansøgning til Byrådets
Udviklingspulje vedr. hvælvinger på Nikolaj Plads. Der er
stadig ikke kommet et endeligt svar, kun at ansøgningen er
udskudt til budgetforhandlingerne 2018. UR Varde By har
haft med Erik Buhl og Mogens Pedersen, men det gav ikke
noget svar om ansøgningen. Varde Messen tager tiden lige
nu. Generalforsamlingen er pt. fastsat til 20. marts, hvor
oplægsholder skal være Poul Erik Beck (datoen kan ændres
pga. hans kalender).
UR Varde Opland: Generalforsamlinger ligger fra 20.2 til
6.3. Her efterlyses også opfølgning fra Bjarne Fly. Vedr.
Varde Å så var TV Syd på besøg for at dække projektet;
Provarde og Esbjerg er med i projektet, og der er god
fremdrift. Billum Udviklingsplan lanceres til den
kommende generalforsamling. Der er pt. en høring om
byggegrunde i Billum, men der mangler penge.
UR Ølgod: Mangler tilbagemelding på nogle ting ift. møde
den 18.8.2017 med Bjarne Fly og Thomas Jaap. Ang. lys på

stier mangler der finansiering, hvorfor fonde søges.
Bygning på torvet i Ølgod er solgt, og den nye ejer ønsker
ikke at videreføre de offentlige toiletter i bygningen,
hvorfor der er nu mangler nu offentlige toiletter i
midtbyen. Cykeltyverier er et problem, og politiet er
kontaktet for en præventiv løsning. Under
udviklingsplanerne arbejdes der med kulturhuset og
byskovcenteret. Årsmøde den 15. marts, hvor de lokale
politikere deltager.
UR Helle Øst: Har pt. tre fokuspunkter:
 Forberedelse til udarbejdelse af udviklingsplan,
Helle Vest er inviteret til at deltage. Programmet
Trello benyttes til at liste projekter i byerne
 Powertower Helle: iværksætterhus, hvor den
første aktør er startet op
 Møde med politisk netværksgruppe Helle – alle
lokale politikere, valgte og ikke valgte, er
inviterede for at øge kendskab og samarbejde
5. Orientering om Ruban
Claus Vestland Jeppesen giver en
opdatering på arbejdet med
Ruban, herunder bl.a. status på
antallet af hjemmesider,
organisering, LAG midler,
generalforsamling.
Til drøftelse og orientering

Ruban har nu 22 hjemmesider, som dækker 8 byer og
lokalsamfund, mens resten er råd og foreninger. En del
hjemmesider er udfordrede af, at der mangler
borgerjournalister lokalt.
Momsspørgsmålet, som blev bragt op på
generalforsamlingen i 2017, er ved at blive afklaret, men er
ikke afgjort endnu. Der er netop udsendt regninger med
moms, men man kan vælge at betale uden moms.
Generalforsamling er fastlagt til 21. marts kl. 19.00 på
Kvong Skole.
Vedr. LAG midler skal der søges om projektændring og
projektforlængelse. Det overvejes at ansætte
freelancejournalist Nina Wolff til at blive borgerjournalist
på konsulentbasis, men det er ikke afklaret endnu.

6. Borgerønsker til kommunale
opgaver
Walther Bech Sørensen, UR Varde
Opland, ønsker klarhed over,
hvorledes kommunale opgaver
som f.eks. etablering af lys på en
cykelsti kan gennemføres.

Walther B. Sørensen gav et eksempel fra Alslev, som vil
gerne have lys på en gangsti/cykelsti, men hvor
forvaltningen ikke kan hjælpe, hvorfor opfordringen har
været at søge fonde og puljer. Udfordringen er, at det er
svært at søge midler til ”offentlige opgaver” ligesom det
efterfølgende bliver borgernes opgave at betale strøm,
vedligehold m.m., hvilket kan være svært for et
lokalsamfund at løfte.

Walther Bech Sørensen indleder
punktet.

Der ønskes generelt klare svar og tidsplaner fra
forvaltningen på denne slags opgaver, og cafemøderne

Til drøftelse

blev ikke opfattet som det rigtige sted at komme videre
med den slags projekter.
Det opfordres til, at der laves en ny model for samarbejdet
(også jf. punkt 9).

7. Puljer i Varde Kommune
Anne Marie Slaikjær, UR
Blåvandshuk, har bedt om en
oversigt over de kommunale puljer
og tidsfristerne for disse.

Lisbeth Linding har udfærdiget en oversigt over puljerne
fra Plan, Kultur og Teknik. Oversigten vedhæftes med
referatet og opdateres, når puljerne for Kultur og
Fritidsområdet er fastlagt.

Til orientering
8. Varde Messen den 10.-11. marts
Jens Nielsen, UR Varde By, Claus
Vestland Jeppesen, UR Helle Øst og
Lisbeth Linding har udarbejdet et
oplæg til messestanden.
Jens Nielsen fremlægger oplægget.
FUR’s overordnede budskab(er) på
standen drøftes.
Til drøftelse og beslutning

Jens Nielsen viste oplægget til standen, hvilket blev godt
modtaget.
Der kan bestilles roll ups til 450 kr. + moms pr stk. med ca.
1 uges leveringstid hos PE Offset.
Arbejdsgruppen (Claus, Lisbeth (og Jens)) arbejder videre
med udfærdigelsen af roll ups, ligesom der skal være en
konkurrence og et tv, som viser en powerpoint med max.
10 slides fra hvert udviklingsråd.
Roll ups kunne fx være et kort med udviklingsrådene
markeret, hvor de besøgende kan sætte en post its på med
forslag til nye aktiviteter i området.
Finn Ladegaard skaffer et tv (32 tommer) til standen
Gevinster til konkurrencen: Walther B. Sørensen
sponsorerer overnatning som til Mælkefestivalen, og Lissa
Skjellerup giver 2 x 6 kaffekrus.
Powerpoint-skabelon er efterfølgende sendt ud af Lisbeth
Linding.
Deadline for udviklingsrådenes indsendelse af slides er
mandag den 26. februar.

9. Korte orienteringspunkter
a) Kriterier for at få hjælp til en
udviklingsplan
Anne Marie Slaikjær, UR
Blåvandshuk, har efterspurgt
Varde Kommunes retningslinjer for
udarbejdelse af udviklingsplan.

I forbindelse med evalueringen af udviklingsrådenes virke
er der også en revidering af arbejdet med udviklingsplaner
i gang. Når den fremtidige struktur er på plads, bliver FUR
orienteret.
UR Blåvandshuk har forespurgt i forhold til Vrøgum; UR
Blåvandshuk har nu lavet et samarbejde med UC Lillebælt
om at lave en form for udviklingsplan for byen.

Til orientering
b) Opfølgningsmøder med
Thomas Jaap og Bjarne Fly i
2018
Anne Marie Slaikjær, UR
Blåvandshuk, ønsker en update på,
om der afholdes opfølgningsmøder
i 2018.

Som for ovennævnte punkt er møderne mellem
udviklingsrådene og Thomas Jaap og Bjarne Fly også til
revision for at finde en god fremtidig model for dialogen.
Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om der
kommer opfølgningsmøder i 2018. Der var generel enighed
om, at opfølgning på møderne kan blive bedre.

Til orientering
10. Eventuelt
Deadline for indsendelse af
regnskab og budget er 3. april
2018.

Skulderklap:
Walther Bech Sørensen har været til det første af to årlige
møder i Skulderklap komiteen (=Sydbank og Jydske
Vestkystens samarbejde om at hædre frivillige). Walther
opfordrede alle til at sende emner på frivillige, som
fortjener et skulderklap. Der er 8-9 månedlige kåringer
hvert år, og en af disse får tildelt årets skulderklap.
Cykelstier:
Carl Holst havde en forespørgsel vedr. cykelstier: hvordan
og hvem skal vedligeholde kommunens cykelstier. Kyst til
kyst stien og driverstien er defineret, men for de
resterende er ansvaret ikke klart defineret jf. Carls Holst.
Der er en dårlig opløsning på kortene på hjemmesiden.
Lisbeth Linding undersøger sagen.
Dagsordenspunkt:
Bjarne Buhl ønsker UR Blåbjergs strategiplan som et
dagsordenspunkt til næste møde.
Kursus og forsikring af de frivillige:
Finn Ladegaard bad om en status på disse punkter, og
kurset afholdes efter generalforsamlingerne, mens der ikke
er noget nyt om forsikringerne,
Udbetaling af 2018 tilskud til udviklingsrådene:
Regnskab 2017 og budget 2018 skal sendes til Lisbeth
Linding senest 3. april 2018, hvorefter det årlige tilskud
udbetales.

11. Næste møde:
Torsdag den 24. maj kl. 17.00
Sted: Forslag?

Forslag: Billum Kro eller Nymindegab Kro
Mødet for kåring af Årets Lokale Landsby holdes i Varde
by.

Da Landdistrikternes Fællesråd
endnu ikke har fastlagt en tidsplan
for Årets Landsby 2018, kan vi ikke
fastsætte det ekstra møde for
kåring af Årets Lokale Landsby i
Varde Kommune.
Forårsmødet:
april 2018

Onsdag den 18.

21599-18, sags.nr. 18/272 lisl 13.02.2018

