Dagsorden til møde i Det Fælles Udviklingsråd
Torsdag den 24.05.2018 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Nymindegab Kro, Vesterhavsvej
327, 6830 Nørre Nebel
Mødedeltagere: Anne Marie Slaikjær, Blåvandshuk – Bjarne Buhl, Blaabjerg – Martha Herold Voss,
Skovlund-Ansager, Claus Vestland Jeppesen, Helle Øst – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl Holst,
Ølgod – Finn Ladegaard, Helle Vest og Karl Christian Jensen, Hodde Horne Sig Tistrup – udviklingschef
Jørgen Nielbæk, Varde Kommune (deltager i punkt 1-3) – lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding,
Varde Kommune
Afbud fra Jens Nielsen, Varde By
Dagsorden
1. Velkommen til nye medlemmer af FUR
UR Skovlund-Ansager og UR HHST har
skiftet formand og repræsentant i FUR.
Opdateret liste over medlemmer af FUR
er vedhæftet sammen med dagsorden
Til orientering
2. Evaluering af forårsmødet den 18. april
2018
Som indledning til drøftelsen af det
videre arbejde med den fremtidige
model for udviklingsrådene evalueres
forårsmødet den 18. april i Helle Hallen.
Til drøftelse

Referat
Velkommen til Martha Herold Voss som formand i UR
Skovlund-Ansager og medlem af Det Fælles
Udviklingsråd.
Velkommen til Anton P. N. Nielsen som ny formand for
UR HHST. Karl Christian Jensen repræsenterer UR
HHST i FUR.
Der var delte meninger om forårsmødet, hvor nye
udviklingsrådsmedlemmer opfattede mødet som
positivt, inspirerende og lærerigt, mens de erfarne
medlemmer ikke fik meget nyt med hjem.
Det blev noteret, at en del politikere ikke ved ret
meget om udviklingsrådene og ikke får tilsendt eller
læser referaterne fra FUR-møderne. Som der er nye
udviklingsrådsmedlemmer, er der nye politikere, og
der er vigtigt at tage godt i mod alle, hvorfor det første
forårsmøde efter et kommunalvalg med fordel kan
være et netværksmøde, hvor det primære formål er at
hilse på og lære hinanden bedre at kende. Det vil
resultere i et forårsmøde uden de store beslutninger,
men med et udvidet netværk at bygge videre på
efterfølgende.
Nogle udviklingsråd er begyndt at invitere politikere til
rådsmøder for at bringe dem tættere på
udviklingsrådet, ligesom vi kan ændre proceduren
omkring formidlingen af FUR’s referater, så
forandringerne er i gang.

Arbejdet med den fremtidige model er muligheden for
en ny start, således samarbejdsmodellen kommer til at
virke i forhold til arbejdsindsatsen, og
kommunikationen bliver mere klar.
3. Udviklingsrådenes fremtidige virke –
den videre proces og FUR’s forankring i
arbejdet, herunder også beslutning om
hvem der skal repræsentere
udviklingsrådene i arbejdsgruppen
I forlængelse af forårsmødet den 18.
april har Udvalget for Økonomi og
Erhverv på udvalgsmødet den 2. maj
besluttet den vedhæftede tids- og
procesplan for arbejdsgruppen til den
fremtidige model for udviklingsrådene,
ligesom udvalget har besluttet at stille
med 3 personer til arbejdsgruppen:
Peter Nielsen
Henrik Vej Kastrupsen
Holger Grumme.
FUR skal ligeledes udpege 3 personer til
arbejdsgruppen, samt drøfte rådets
forankring i arbejdet.
I den oprindelige mailafstemning har 8 af
9 udviklingsråd afgivet deres stemmer.
FUR skal på mødet beslutte, om den
oprindelige afstemningsmodel skal
gælde med de stemmer der er afgivet,
eller om der skal afholdes en ny
afstemning.

Det blev besluttet, at den oprindelige mailafstemning
er gældende. Det blev dog pointeret, at det var
uhensigtsmæssigt, at der undervejs skulle vælges tre
personer til arbejdsgruppen i stedet for de først
udmeldte to personer.
Det er vigtigt, at alle får fremført deres synspunkter på
selve FUR mødet, og at der efterfølgende er loyalitet
omkring de trufne beslutninger.
Valgte til arbejdsgruppen er:
Finn Ladegaard
Jens Nielsen
Ole Andreasen.
FUR skal virke som følgegruppe for arbejdsgruppen, og
det er de involveredes ansvar at få meldt tilbage til
FUR og UR om, hvad der sker i arbejdsgruppen.
Rapportering om gruppens arbejde bliver et fast punkt
på dagsordenen til kommende FUR-møder, og der kan
evt. fastsættes et ekstra FUR møde i
september/oktober, hvis der er behov for det.

Til drøftelse og beslutning.
4. Evaluering af kåringen af Årets Landsby
2018
Den 19. april 2018 kårede Det Fælles
Udviklingsråd Tistrup som Årets landsby i
Varde Kommune 2018.
Selve processen omkring kåringen har
efterfølgende affødt kritik og anmodning
om aktindsigt fra et
udviklingsrådsmedlem, som qua sine
oplysninger om behandling og
bedømmelse af ansøgningerne samt

Processen omkring kåring af årets landsby i FUR blev
drøftet.
Det er vigtigt for FUR at fremstå som en troværdig
dommerkomite i udvælgelsen af årets landsby i Varde
Kommune. At være en del af den landsdækkende
konkurrence blev også pointeret som vigtigt, da det er
en god måde at promovere Varde Kommune nationalt.
Årets landsby er en vigtig kåring for vinderbyen, da det
bl.a. giver omtale, sammenhold i byen og gode
muligheder ift. fondssøgning.
Det blev besluttet, at afstemningen fremadrettet

afgørelsen opfatter forhold vedr.
konkurrencens metode som værende
tvivlsom.
Der nævnes:
- Inhabilitet
- Ligebehandling af ansøgninger ift.
manglende kriterier og
ansøgningsform
- Mulighed for uddybelse af enkelte
ansøgninger ifm. selve afgørelsen og
derigennem mulighed for at tale
enkelte landsbyers ”sag”
- Uklarhed om metoden for afgørelse
– eks. i forbindelse med
stemmelighed

foregår via pointsystem, og hvis der skulle forekomme
pointlighed, foretages en ny pointafstemning mellem
de to ansøgere med samme pointantal.

Det anbefales, at FUR tager en drøftelse
af processen omkring kåringen af årets
landsby og beslutter, om der skal
foretages ændringer for kommende
kåringer.
Til drøftelse og beslutning
5. Bordet rundt
To minutters status fra hvert
Udviklingsråd.
Til orientering

UR HHST: Tistrup fejrede kåring som årets landsby i
Varde Kommune den 5. maj (det gik stærkt). Sig er i
gang med deres udviklingsplan, hvilket også gælder for
Horne, som også arbejder på at få den 3. blomst i
Blomstrende Landsby-ordningen.
UR Varde Opland: Der er indviet en cykelsti ved
Janderup, ligesom den nye cykelsti på Ringkøbingvej
indvies den 21. juni. Alslev har fået flagstangsholdere i
byen, i Janderup holdes der møder bl.a. med ProVarde
om den ønskede bro ved Ladepladsen. I Billum gøres
der klar til at overtage børnehaven, som dermed bliver
privat ligesom skolen.
UR Ølgod: Har indført ny procedure, hvor møderne i
udviklingsrådet fremadrettet holdes rundt i de
forskellige byer, og hvor de lokale foreninger fra byen
bliver inviteret til at mødes med udviklingsrådet. I
Ølgod er der flyttet 31 borgere til, hvorfor der er brug
for lejeboliger. Arbejdet med at etablere lys på stierne
i byen er nået langt, med hjælp fra fonde og
kommunale puljer.
UR Blåvandshuk: I Oksbøl arbejdes der med bymidten;
Vrøgum har haft besøg af studerende fra UC Lillebælt,

der hjælper med at udarbejde byens udviklingsplan,
som færdiggøres til sommer; i Vejers opsættes
krondyr-skulpturen til sommer. Ho havde 3.000
besøgende til byens ”åben by” arrangement, og
Nationalpark Vadehavet har pt. en plan i høring.
UR Blåbjerg: Bestyrelsen er i gang med en opsamling
på strategiplanen for udviklingsrådet, således at der
kan sikres fremdrift for planen. Landsbyklyngen Lunde,
Lydum, Kvong påtænker at starte et samarbejde op;
Nr. Nebel har åben by den 26. maj; Outrup har
musikfestival den 25. maj; Nymindegab arbejder med
en udekirke; Lydum arbejder med at renovere
sportspladsen, og Lunde arbejder med pladsen foran
dagligvarebutikken. UR Blåbjerg vil fremadrettet
invitere de lokale byrådspolitikere med til deres
rådsmøder, hvilket politikerne har sagt ja til.
UR Helle Vest: I Helle Vest fylder to emner:
1. Højspændingsledninger, hvor udviklingsrådet
har sendt høringssvar ind.
2. Skoledistrikter, som udfordrer området og
kræver borgerinvolvering.
UR Helle Øst: Helle Øst har besluttet at oprette 11
”ministerier”, således at hvert udviklingsrådsmedlem
får et ansvarsområde. Der arbejdes med
landsbyklynger og PowerTower, og de varslede
vindmøller i området fylder i debatten. 100 mennesker
kom til et indkaldt møde om elmaster. Drøftelserne
om skoledistrikter fylder også i Helle Øst, ligesom
efterskole, mælkefestival, nedlæggelse af Grindstedbanen og persondataforordningen er på dagsorden.
Årre fejrer 5 blomster i Blomstrende Landsbyer den 1.
juni.
UR Skovlund-Ansager: Udviklingsrådet afholdt
generalforsamling i foråret, hvor mange var mødt op,
og hvor der var kampvalg om bestyrelsesposterne.
Den nye bestyrelse fik lektier for: At blive mere synlig
som udviklingsråd, at samle lokalsamfundene og
hjælpe med at sikre kommunikationen mellem de
forskellige foreninger. Der har været møde med Colin
Seymour om indlandsturisme. Skoleklynger og
skoledistrikter fylder også i området.
6. Kursus for bestyrelsesmedlemmer
Finn Ladegaard, UR Helle Vest, har bedt

Et kursusoplæg for bestyrelsesmedlemmer ved Anders
Kristensen fra DGI blev fremlagt.

om en orientering om det ønskede, men
endnu ikke afholdte, kursus for nye
bestyrelsesmedlemmer.

Det blev besluttet at udbyde dette kursus for nye og
erfarne bestyrelsesmedlemmer - med
udviklingsrådene som vært.

Til orientering og drøftelse

Datoen blev fastsat til den 14. juni kl. 18.30 på Varde
Rådhus.
Kurset henvender sig især til nye
bestyrelsesmedlemmer, men det vil være fint, om
erfarne bestyrelsesmedlemmer også deltager for at få
et fælles afsæt i bestyrelsen.
Kurset er ligeledes åbent for borgerforeninger,
lokalråd m.m., hvorfor FUR videresender invitation til
kurset til relevante personer i deres netværk.

7. Varde Messen, marts 2018 og
Mælkefestivalen 15.-16. september
2018
FUR deltog i marts på Varde Messen med
en stand, og i september 2018 er der
Mælkefestival i Helle Hallen.
Der lægges op til en evaluering af Varde
Messen og en beslutning om, hvorvidt
FUR skal deltage på Mælkefestivalen i
september.
Til drøftelse og beslutning

Det blev drøftet, hvorfor FUR skal deltage på messer i
kommunen, og argumenterne var at oplyse om
udviklingsrådene, vise synlighed og være der, hvor
borgerne er.
Der var enighed om, at deltagelsen på Varde Messen
var positiv – der var især god søgning på UR Varde Bys
stand, hvor der var konkrete projekter at fortælle om.
Det smittede af på FUR standen.
Det blev besluttet, at Lisbeth Linding bestiller en stand
til Mælkefestivalen, og at der blev nedsat en
arbejdsgruppe med Claus Vestland, Martha Voss og
Karl Christian Jensen, som arbejder med standens
tema, udformning m.m. Jens Nielsen tilknyttes som
”konsulent”.
Lisbeth Linding indkalder til det første arbejdsmøde i
gruppen.

8. Korte orienteringspunkter
a) Status på forsikring af de frivillige
Christine Gärtner har givet en status på
Varde Kommunes fremdrift i forhold til
forsikring af de frivillige.
Til orientering
b) Budgetønsker fra udviklingsrådene
UR Blåvandshuk og UR Ølgod har
indsendt budgetønsker, som er
videresendt til økonomiafdelingen med

Direktionen og Udvalget for Økonomi og Erhverv har
besluttet, at Varde Kommune vil forsikre frivillige
indsatser i tilknytning til den kommunale
opgavevaretagelse. Dækningen træder i kraft
1.1.2019, og der arbejdes pt. på at få udarbejdet
informationsmateriale om ordningen, bl.a. for at få
klart defineret, hvad der er omfattet af lovændringen,
og hvad ikke er. Mere information følger til efteråret.
UR Ølgod og Blåvandshuk orienterede om deres
ønsker til budgettet.

henblik på behandling på Byrådets
budgetseminar 13.-14. september.
Til orientering
c) Infostandere – hvad må vises på
disse?
De digitale infoskærme (på Ribevej i
Varde syd og ved Billum) kan benyttes til
at vise indhold fra hele Varde Kommune.
Læs mere om reglerne for at få indhold
på portalerne her:
http://www.vardekommune.dk/byportal

De to info-skærme kan benyttes til at annoncere for
arrangementer i Varde Kommune med almen
interesse og offentlig adgang, mod betaling.
FUR tog orienteringen til efterretning og fremsatte et
ønske om at få etableret flere digitale infoskærme ved
indfaldsveje rundt i kommunen.

Til orientering
9.

Eventuelt

10. Næste møde:
Tirsdag den 14. august kl. 17.00 – ca.
21.00
Sted: Forslag?
81502-18, sags.nr. 18/272 lisl 30.05.2018

Persondataforordningen, som træder i kraft den 25.
maj 2018 blev drøftet. Der blev opfordret til at tjekke
følgende link, som giver god hjælp:
https://www.datatilsynet.dk/emner/foreninger/
Skovlund Kro og Ho Kro blev foreslået.

