Referat fra møde i Det Fælles Udviklingsråd
Torsdag den 4. september 2019 kl. 17.00 – ca. 21.00 i Folkestuen ved Ho
Præstegård, Hovej 32, 6857 Blåvand
Mødedeltagere: Anne Marie Slaikjær, Blåvandshuk – Claus Larsen, Blaabjerg – Claus Vestland Jeppesen,
Helle Øst – Henrik Sønderby, Varde By – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl Holst, Ølgod – Finn
Ladegaard, Helle Vest – Rikke Winterskov, HHST – Hanne Klausen, Skovlund-Ansager –
lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding, Varde Kommune.
Ph.d.-studerende Bo Villumsen deltager i punkt 1; medlemmer fra arbejdsgruppen Tænketank deltager i
punkt 4.
Dagsorden
1. Frivillige foreninger som
turismeaktører (25 minutter)
Ph.d.-studerende Bo Villumsen
gennemfører et studie om emnet i et
samarbejde mellem Varde Kommune
og Ringkøbing-Skjern Kommune og med
støtte fra Landdistriktspuljen.
Studiet ser på foreningers og
lokalsamfunds mulige rolle i
turismerettede aktiviteter, og Bo
Villumsen kommer med et oplæg om sit
projekt, hvor han kommer ind på de
resultater, han på nuværende tidspunkt
er kommet frem til.

Referat
Bo Villumsen berettede om tre cases fra sit studie
(River-fisher, Saltum Strand Camping og MTBPartnerskab) og fremlagde de resultater, han er
kommet frem til. Bo opfordrede FUR til at tage
kontakt til ham, hvis der er spørgsmål eller
kommentarer til hans studie. Bo Villumsen kan træffes
på bovi@varde.dk
Bo oplyste også om, at der vil blive offentliggjort
yderligere information om studiet, når det er færdigt
medio 2020.
Bos præsentation sendes ud sammen med referatet.

Folder om studiet er vedlagt som
vedhæftet fil.
Til orientering og drøftelse
2. Bordet rundt (20 minutter)
To minutters status fra hvert
udviklingsråd.
Til orientering

UR Helle Øst:
Fokus er på erhvervsfremme, og udviklingsrådet har
afholdt møder med lokale erhvervsvirksomheder for
at skabe arbejdspladser og bosætning. De oplever, at
der er problemer med forvaltningen, der virker som
en bremsende faktor i forhold til udvidelser og
lignende. UR Helle Øst arbejder med denne
problematik og tager selv kontakt til de relevante
afdelinger i forvaltningen.

UR Blåbjerg: Der er fokus på biogas, da en
biogasvirksomhed i området skal udvides.
Forvaltningen har handlet hurtigt, måske for hurtigt;
udviklingsrådet arbejder på at sikre, at infrastrukturen
udvikles for at afhjælpe ved den ekstra belastning ved
udvidelsen.
Der arbejdes med en landsbyklynge for Lunde, Lydum
og Kvong. Der afholdes 1. workshop for udarbejdelsen
af en udviklingsplan for klyngen i slutningen af
måneden.
UR Varde Opland: Der har været byfester i alle byer;
borger/sogne-foreninger står for afviklingen. En våd
Varde Å Dag er afholdt. Der arbejdes med
klyngesamarbejder, bl.a. i et samarbejde om
etableringen af en bro ved Ladepladsen over Varde Å.
Skolen i Billum trives og henter elever fra både Esbjerg
og Oksbøl.
UR HHST: Her arbejdes stort set med det samme
projekter som sidst. Sig og Hodde oplever også at
blive bremset af forvaltningen. Bl.a. venter Hodde på
tilladelse til deres fikseværksted. Rikke Winterskov
henvender sig til Lisbeth Linding med yderligere
information vedr. problematikken. Horne har ansøgt
om og fået midler til udviklingsplanen; der er indsendt
ansøgning på de sidste 2 blomster i Blomstrende
Landsby. Horne Idrætspark har afholdt stor
hundeudstilling, hvor en lang række frivillige hjalp til. I
Tistrup er der solgt en grund til ny udstykning, der er
kommet en ny bro over Thyrasvej, og der er indvielse
af Læringshuset den 11. oktober. Der arbejdes med en
cykelsti fra Sig til Tistrup, hvilket er nødvendigt, da
mange skolebørn skal cykle den vej.
UR Skovlund-Ansager: Udviklingsrådet har
konstitueret sig med Kristian Støjberg som ny
formand. I Skovlund er Brugs-bygningen nedrevet,
Skovlund Efterskole går fint, og Kvie Sø Efterskole er
kommet godt i gang. I Ansager er Mariefestivalen godt
overstået, de frivillige har knoklet, og der har været
mange besøgende. Der er startet en demensforening,
og Hanne og Miriam sidder med som repræsentanter
fra udviklingsrådet. Byen har fået en stenskulptur.
Der arbejdes med en helhedsplan for Ansager by, hvor
man forsøger at inddrage musikken og naturen i
bybilledet. Et landskabs- og planlægningsfirma har
analyseret muligheder, der implementeres i den
kommende udviklingsplan.

UR Ølgod: Etableringen af Byskovcenteret (et mødeog værested for alle byens borgere) skal nu i gang, da
midlerne til projektet er skaffet. Byrådet har
tilsyneladende fravalgt at bygge almene boliger i byen
måske indtil 2022, hvorfor byen selv prøver at finde
alternativer. Projektet med læringsrum ved søerne til
142.000 kr. har indvielse den 30.sept. Ved Late Night
den 23.8 havde udviklingsrådet en velbesøgt stand.
Skulpturudstillingen, som slutter den 29. september,
bliver godt besøgt. Kulturhuset har 40-års jubilæum i
weekenden, hvor udviklingsrådet også har en stand.
UR Blåvandshuk: Har fokus på den enorme udvikling
der er på turismen i området (Tirpitz, flygtningemuseet m.m.) for at sikre, at de samme fejl med f.eks.
trafik og parkering ikke sker igen. I Ho er en
områdeplan i høring sammen med 2 lokalplaner, og
Anne Marie mener ikke, at de er udviklet sammen
med borgerne, men er skrevet på forhånd. I Vejers
arbejdes sammen med Realdania om en strategisk
udviklingsplan for byen, hvilket bliver spændende at
følge. Udviklingsrådet arbejder sammen med Varde
Kommune og Statens Kunstfond om et kunstværk ved
Ho Havn.
UR Blåbjerg orienterede om, at de holder et årligt
møde med de lokale politikere for at informere dem
om arbejdet i udviklingsrådet og at de aktivt har valgt
denne model fremfor at have politikere siddende i
udviklingsrådet. Denne form sikrer, at politikerne ikke
bliver inhabile og sikrer samtidig at udviklingsrådet
kan handle frit i forhold til indsendelse af høringssvar
og lignende.
UR Helle Vest: Arbejder på at øge kendskabet til
udviklingsrådet; da mange i Helle Vest ikke kender til
rådsarbejdet. Der stilles op til offentlige
arrangementer (Sct. Hans, byfester m.m.), hvor der
fortælles om udviklingsrådene, der er konkurrencer og
lignende. Efterfølgende skal aktiviteten evalueres for
at finde ud af, om det er det rigtige forum. Alle skal
forstå, hvad udviklingsrådene er, især borgere.
UR Varde By: Arbejder med etablering af en
autocamperplads. Udviklingsrådet havde en stand om
dette til Varde Å dagen. Der arbejdes med en cykelsti i
Varde Syd til Nysø, hvortil der er meget trafik.
Ligeledes arbejdes der med et projekt på Sct.
Nikolajplads, hvor målet er at forskønne pladsen med

buer; udviklingsrådet havde en stand om dette til
middelalderfesten. Ligeledes arbejdes der med
etableringen af en ”Vadehavscamino” – fra Varde til
Holland.
Walther Sørensen spurgte ind til kriterierne for at få
tilsagn fra Puljen til realisering af udviklingsplaner. Er
de klart nok beskrevne? Billum fik afslag til 2 projekter
og savner klarere begrundede afslag. Hvis
begrundelsen er, at der mangler penge, så bør puljen
tilføres flere penge for at støtte op om den lokale og
frivilligt drevne udvikling.
3. Opfølgning på workshop den 6. juni
2019 i forhold til endelig vedtagelse af
kodeks/forretningsorden for FUR (15
minutter)
Den 16.6.2019 udsendte Lisbeth Linding
revideret oplæg til
kodeks/forretningsorden for FUR.
Oplægget er vedhæftet som bilag
sammen med dagsorden.

Forslaget om kodeks som en del af forretningsorden
faldt ved afstemning.
Den godkendte forretningsorden sendes ud sammen
med referatet og lægges på FUR’s hjemmeside:
https://fur.udviklingsraad.dk/

Den 19.6.2019 sendte Carl Holst, UR
Ølgod, sit reviderede oplæg til kodeks
for FUR. Carl Holsts mail er vedhæftet
sammen med dagsorden.
FUR drøfter og træffer beslutning om
ordlyden for rådets kodeks, som
godkendes og lægges på FUR’s
hjemmeside efter vedtagelse.
Til drøftelse og beslutning
4. Møde med arbejdsgruppen
”Tænketank for oplandsbyer”
etableret i forbindelse med projektet
”VoresStemmer” i Varde Kommune (60
minutter)
I forlængelse af borgermøde
”VoresStemmer” den 17. november
2018, som Varde Kommune afholdt i
samarbejde med Tænketanken Mandag
Morgen, blev der udvalgt 11 emner,
som en række borgere efterfølgende
arbejdede videre med. En af ideerne var

Niels Vaseli og Gorm Friis fra arbejdsgruppen
”Tænketank for oplandsbyer” indledte med den
præsentation, som de gav for politikere og andre
interesserede den 29. januar 2019.
De pointerede, at deres projekt ikke er tænkt som en
erstatning for udviklingsrådene, og fortalte, at ideen
var opstået p.g.a. en meget begrænset viden om
udviklingsrådene i gruppen. De lagde vægt på, at der
fra kommunens side skal gøres mere for at informere
om udviklingsrådene for at udbrede kendskabet.
FUR var meget positive overfor ideen om, at der kan

”Tænketank for oplandsbyer”, som blev
præsenteret af en arbejdsgruppe på et
præsentationsarrangement den 29.
januar 2019.
Efterfølgende er ideen ”Tænketank for
oplandsbyer” blevet drøftet i Udvalget
for Økonomi og Erhverv, som lagde op
til, at gruppen inviteres til et møde med
Det fælles udviklingsråd for at drøfte,
hvorledes gruppen kan give deres
bidrag til at styrke udviklingsarbejdet
indenfor de etablerede rammer med
udviklingsråd og FUR.
Til drøftelse

nedsættes ”tænketanke/projektgrupper”, som
arbejder med et specifikt projekt eller emne, og hvor
FUR kunne være tovholder, men ikke nødvendigvis
sidder med i gruppen. Gruppen behøver ikke
nødvendigvis at være bredt repræsenteret, men
består af dem, som har en interesse for emnet og vil
arbejde med det.
Konklusionen blev, at FUR arbejder videre med ideen,
og at Anne Marie Slaikjær skriver en
pressemeddelelse om mødet og det kommende
samarbejde.
Gruppen bag ”Tænketank for oplandsbyer” orienteres
om udfaldet af mødet.
Lisbeth Linding undersøger, om FUR kan få
kontaktoplysningerne på de personer, som deltog i
arbejdsgrupperne ved VoresStemmer.
Arbejdsgruppernes præsentationen fra mødet den 29.
januar sendes ud sammen med referatet.

5. Evaluering af forårsmødet den 13. maj
2019 i Ølgod Hallen (15 minutter)
Ud fra Varde Kommunes
udviklingsstrategi og temaet ”I Varde
Kommune holder vi sammen” blev der
på forårsmødet arbejdet med fyrtårne,
samarbejde om disse og bosætning.
Der lægges op til en kort evaluering af
mødet, ligesom der lægges op til en
drøftelse af FUR’s videre arbejde med
de input, som kom på mødet.
Inputtene fra aftenen er vedlagt som
bilag (fyrtårne.docx og
bosætning.docx).
Punktet blev udskudt fra FUR møde den
6.6.2019.

Evalueringen af forårsmødet var, at der var mange
tanker men ingen handling, og at det lignede en
gentagelse af tidligere møder. Der manglede
tydelighed i, hvad aftenens input skulle bruges til
efterfølgende, og hvad der skulle løses hvor og af
hvem.
Det blev også fremført, at man som deltager også skal
løfte sig på strategisk niveau og vurdere, hvad man
selv kunne have peget på.
Tiden med byrådspolitikerne skal bruges anderledes.
En mere overskuelig og gerne temaopdelt opdeling af
inputtene fra mødet blev efterspurgt.
Ligeledes ønsker FUR en online platform, hvor
fremkomne ideer er listet, og hvor der er en
opfølgning på, hvad der er sket med ideen/hvor den
har været behandlet m.m. Der blev henvist til
Realdanias ideside/bank:
https://realdania.dk/projekter/liste

Til drøftelse
6. Korte orienteringspunkter
a. Efterårsmødet den 23. oktober kl. 17-

a)

21 i Helle Hallen. Status på
planlægningen (10 minutter)
Datoen for efterårsmødet mellem
udviklingsrødder og byrødder er ændret
til onsdag den 23. oktober.
Oplægsholder Jesper Bo Jensen er
booket til mødet, som afholdes i Helle
Hallen.
Der gives en status på planlægningen.
Til orientering
b. Julemarked i Helle Hallen den 16.-17.
november (5 minutter)
Mælkefestivallen i Helle Hallen, som
FUR tidligere har deltaget i, er aflyst og
erstattes af et julemarked med fokus på
julestemning og salgsboder. Markedet
afholdes i weekenden den 16.-17
november.
Ønsker FUR at deltage med en stand på
markedet?
Til drøftelse og beslutning
c. Status på implementering af den nye
udviklingsrådsmodel version 2.0 (10
minutter)
Hvert udviklingsråd giver en status på,
hvorledes det går med
implementeringen af den nye
udviklingsrådsmodel, vedtægter m.m.
Til gensidig orientering
d. Status på Årets Landsby 2019 (10
minutter)
De tre finalister i den nationale
konkurrence er udpeget, og Gårde var
ikke blandt de udvalgte. Gårde fejrede
deres kåring den 17. august 2019.

Der var enighed om, at der skal være et tydeligt mål
med aftenen og noget konkret at tage med hjem. Det
er vigtigt, at deltagerne ”er i helikopter-perspektiv”, så
diskussionen ikke kun handler om lavpraktiske emner.
Jesper Bo Jensen skal komme med forslag, som
udviklingsrådene kan gå hjem og arbejde videre med
lokalt.
b)
FUR var enige om, at et julemarked ikke er det rigtige
sted at fange folks opmærksomhed ift.
udviklingsrådsarbejdet. Det giver mere mening at
inddrage folk, når der er relevante emner – og dette
gøres som oftest bedst lokalt. FUR ønsker derfor ikke
at deltage på Helle Hallens julemarked.
c)
Punktet indledtes med en drøftelse af, om FUR skal
indsende et fælles høringssvar til budgetforslagets
punkt om udviklingsplaner. Afsnittet om
udviklingsplaner blev som det eneste i
Udviklingsrådsmodellen version 2.0. ikke godkendt,
men skulle til yderligere behandling på
budgetseminaret i efteråret.
Det blev besluttet, at hvert enkelt udviklingsråd
indsender høringssvar. Frist for indsendelse er
12.09.2019.
Udover denne drøftelse blev punktet udskudt til
næste møde i FUR.
d)
Gårde havde en flot fejring af titlen den 17. august, på
trods af det dårlige vejr.
Byen var glad for titlen, hvilket blev konkluderet at
være vigtigere, end hvorvidt en anden by ville have
klaret sig bedre i den landsdækkende konkurrence.
FUR medlemmerne møder op til fejringen i det
omfang, det er muligt.

Der gives en kort orientering om
forløbet med kåring og afvikling af Årets
Lokale Landsby i Varde Kommune 2019.
Til orientering
7.

Eventuelt (10 minutter)

Walther Sørensen orienterede om det forestående
møde vedr. ”Skulderklap” den 5. september og gav
muligheden for at byde ind med bud til titlen kl. 9.00
samme dag. Walther blev opfordret til at sidde i
udvalget endnu et år.
Ideen om, at de forestående møder mellem
udviklingsråd og Udvalget for Plan og Teknik foregår i
en bus til hhv. 4 og 5 udviklingsråd fra 8-16 på en
hverdag, blev drøftet. Flertallet var for ideen, hvorfor
der arbejdes videre med den.

8. Næste møde: (5 minutter)
Mandag den 2. december kl. 17.00 – ca.
21.00
Sted: Forslag?
Efterårsmødet afholdes onsdag den 23.
oktober kl. 17.00 – 21.00 i Helle Hallen.
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Årre Kro blev foreslået som næste mødested.

