Referat fra møde i Det Fælles Udviklingsråd
Tirsdag den 3. december 2019 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Årre Kro, Skolegade 13,
6818 Årre
Mødedeltagere: Bente Staal, 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.
Centerleder Klaus Bertram Fries deltager i punkt 1 og 2.
Dagsorden
1. Vild med vilje (25 minutter)
Varde Kommune har tilmeldt sig
Vild med Vilje projektet, og
Udvalget for Plan og Teknik har
indtil videre udvalgt 3 steder til
Vild med Vilje projektet:
Oksbølparken, Nordre Boulevard,
Ølgod Byskov.
I forbindelse med det seneste
møde i Grønt Råd blev det
besluttet, at der skal gøres mere
for at udbrede kendskabet til
projektet, og derfor deltager
Centerleder Klaus Bertram Fries
for at orientere om Vild med Vilje.
Læs mere om Vild med Vilje her:
http://www.vildmedvilje.dk/
Til orientering og drøftelse
2. Respekt for Grønt Danmarkskort
(10 minutter)
Punktet er ønsket af Henrik
Sønderby, UR Varde By, som
motiverer og uddyber punktet.
Centerleder Klaus Bertram Fries
deltager i punktet.

Referat
Klaus Bertram Fries fortalte, at Varde Kommune efter at
have vedtaget en naturpolitik for kommunen tilmeldte sig
”Vild med Vilje”, og han gennemgik de områder, som til en
start er udlagt som Vild med Vilje-områder.
Klaus pointerede, at kommunen ønsker at prioritere
biodiversitet med ordningen, og at der ikke er tale om en
spare-øvelse ift. græsslåning m.m. Kommunen skal løbende
finde ud af, hvorledes arealerne bedst bearbejdes efter
hensigterne, da den nuværende maskinpark ikke
nødvendigvis kan klare arbejdet.
Klaus henviste til Vild med Viljes hjemmeside, som giver
gode ideer til, hvad man kan gøre som enkeltperson i forhold
til Vild med Vilje. Enkeltpersoner kan, uden medlemskab,
melde større eller mindre arealer ind til ordningen. Vild med
Vilje kan også indtænkes i forbindelse med udviklingsplaner
og lokale projekter. Alle er velkomne til at tage fat på Klaus
Bertram Fries, hvis der er spørgsmål m.m. til ordningen.
Klaus Bertram Fries’ præsentation sendes ud sammen med
referatet.
Punkt 2 og punkt 6 blev slået sammen.
Henrik Sønderby, UR Varde By, fortalte om Grønt
Danmarkskort, som skal være med til at sikre
sammenhængende naturområder. Han opfordrede til, at
FUR, med udgangspunkt i Grønt Danmarkskort, sætter sig
det mål at binde Varde Kommune sammen/skaber grønne
passager, både for at synliggøre lokale perler og områder for
turister og borgere, samt for at udvikle indlandsturismen.

Til orientering og drøftelse

Med udgangspunkt i Henriks oplæg drøftede FUR, hvorledes
en synliggørelse af de lokale perler skal foregå. Er tiden løbet
fra de trykte medier, og hvis det er elektroniske medier,
hvilken platform skal så bruges? Er det via RUBAN,
hjemmesider, noget i retning af Varde LOOP - eller noget helt
andet?
Det er svært at blive enige om en fælles platform, og måske
er det både nødvendigt med trykte materialer og online
medier.
Det blev besluttet, at Henrik Sønderby og Lisbeth Linding
sætter sig sammen for at udarbejde et oplæg vedr. punktet
til det kommende FUR møde. Det blev foreslået at invitere
Karsten Madsen fra RUBAN, da han har mange gode ideer i
forhold til online-løsninger.
Klaus Bertram Fries opfordrede til at tjekke Naturstyrelsens
hjemmeside ”Ud i Naturen”, hvor der ligger mange relevante
oplysninger om tilbud i naturen.
Linket er: www.udinaturen.dk

3. Bordet rundt (20 minutter)
To minutters status fra hvert
udviklingsråd.
Til orientering

På mødet blev det besluttet at ændre punktet fra at være en
mundtlig redegørelse til at blive en skriftlig redegørelse, som
indsendes til Lisbeth Linding, som indskriver det i referatet.
UR Varde Opland:
Udviklingsrådet er en del af sogne-/borgerforening, hvor
man samler kontingentet – det er med til at synliggøre både
udviklingsråd men også sogne-/borgerforeningen.
I denne tid bliver der pyntet, opsat juletræ og tænding af
juletræ i de forskellige byer, afsluttet med fællesspisning og
andet godt.
I Billum er en trafik farlig vej, Hannevangvej som munder ud i
Nybrovej. Der arbejdes i øjeblikket på at få etableret en
trafikchikane med henblik på at få dæmpet trafikken, da det
er en meget trafikfarlig vej. Der er også ønske om en cykelsti
på Hannevangvej, da Vestkystvejens forlængelse nok ikke
bliver til noget foreløbig.
Mht. byggegrunde i Billum er museet sat i gang med at søge
om tilskud fra Kulturarvsstyrelsen for at kunne komme
videre. Pt. er der ingen byggemodnede byggegrunde.
UR Ølgod (ØU):
ØU har givet tilskud til legepladsen i Strellev (gynge) kr.
12.500.
Krusbjerg givet tilskud til tag/materiale til klubhus kr. 10.000.
Læringsbro v/Guldsmedesøen er færdiggjort – Mette
Johnsen (Klaus) har godkendt, skal indvies på et senere
tidspunkt.

ØHE og ØU arrangerede vækning julemanden den 01/12, ØU
betalte (5.000 kr.) for et FDF orkester. Meget stor tilslutning,
nødvendigt at spærre flere gader af for trafikken.
15/12 er julefamilien i gaderne sjov og sang, børnene skal
aflevere ønskesedler til julemanden der går rundt i
butikkerne, 10 ønskesedler bliver udvalgt (kr. 200/
sponsoreret af ØU) og gaverne bliver afleveret privat af
julemanden inden jul.
ØU fortsætter i det nye år med at holde et af vores møder
henholdsvis i Strellev, Linbjerg, Krusbjerg og Gårde, bagefter
det ordinære møde er der møde med borgerne, møderne er
meget populære og med stor tilslutning 20-40 møder op.
26/11 var ØU med til at arrangere et Demensmøde på Hotel
Hjedding sammen med kommunen, 120 mødte op.

26/11 Havde Plan & Teknik arrangeret et borgermøde om
lokalplaner for Ølgod midtby, baseret på et oplæg fra
arbejdsgruppen med deltagelse af ØHE, Borgerforeningen, 2
lokale politikere og ØU.
UR Varde By:
Udviklingsrådet har ca. 200 forslag fra borgere i Varde by, og
udvilingsrådet har ingen mulighed, rent økonomisk, for at
behandle disse input. Det slider på medlemmerne.
UR Skovlund-Ansager:
Søparken er indviet. Demensgruppen har påbegyndt et
"Sansehaveprojekt". Udviklingsrådet har afviklet "Stemmeværkets Dag” - et tilbagevendende efterårsarrangement. I år
tilbød "Inge Slagter" at grille hjortepølser, som fik stor ros.
Byudviklingsrådet er godt i gang med den nye
Byudviklingsplan.
UR Helle Øst:
Afholder "Møde for Bosætning og lokalsamfundsudvikling"
med Borgerforeninger, Agerbæk Udvikling og lokalpolitikere
d. 27. januar.
UR Helle Øst har afholdt Dialogmøde om kunst/kultur i Helle
Øst og registrering af kunst/kultur i Helle Øst.
Julemarkedet i Helle Hallen har været en succes, som
forventes gentaget til næste år.
UR Helle Øst Trafikgruppe har afholdt møde om forberedelse
af trafikale forhold på Tingvejen med Trafikstyrelsen, Preben
Friis-Hauge, borgerforeningerne, skoler og institutioner.
UR Helle Øst arbejder på at forbedre integration for
Østeuropæere. Der undersøges nu mulighed for at arrangere
danskundervisning for udlændinge.
Power Netværksgruppe har 10 iværksættere, som mødes 1
gang om måneden. Gruppen er åben for flere deltagere.
Helle Øst Erhvervsministerium har haft møde om
erhvervsvenlighed og byggesager med Thomas Jaap og Finn

Erik Christiansen, ProVarde. Det åbner for et nyt samarbejde,
hvor der arbejdes på en ny dialog og informationskampagne
om emnet.
Facadeskilte bliver monteret på vores 4 iværksætterkontorer med logo for PowerTower Helle og UR Helle Øst.
Antal Power-beboere er i fremgang: Vi har nu 7
virksomheder i PowerTower regi.
4. Evaluering af efterårsmødet den
23. oktober 2019 i Helle Hallen
(25 minutter)
FUR er jf. den nye
udviklingsrådsmodel ansvarlig for
Efterårsmødet, og rådet
besluttede på FUR mødet den 6.
juni 2019, at bosætning skulle
være tema for mødet. Finn
Ladegaard, UR Helle Vest, og Claus
Vestland Jeppesen, UR Helle Øst
var med i planlægningen af mødet.
Der lægges op til evaluering af
mødet, ligesom der lægges op til
en drøftelse af FUR’s og
udviklingsrådenes videre arbejde
med bosætning.
Link til materialerne fra mødet kan
ses her:
https://fur.udviklingsraad.dk/men
u/korrespondance
De udfyldte materialer fra mødet
leveres tilbage til hvert
udviklingsråd på mødet.
Claus Vestland Jeppesen, UR Helle
Øst, har ønsket at få
”Synliggørelse af bosætning” på
som et delpunkt i evalueringen af
Efterårsmødet.
Claus Vestland indleder
delpunktet.
Til drøftelse

Finn Ladegaard, UR Helle Vest, som var med i
arbejdsgruppen omkring efterårsmødet, var tilfreds med
mødet og havde fået god tilbagemelding fra sit udviklingsråd
i forhold til mødet, og at der blev givet gode værktøjer at
arbejde videre med lokalt efterfølgende. Dagsorden og
oplæg passede til hans tanker omkring mødet.
Claus Vestland, UR Helle Øst, havde derimod ikke ønsket at
bakke op om dagsordenen og trak sig som konferencier, da
han mente, dagsordenen var sat på forhånd, og han ønskede
ikke at præsentere oplægsholderne fra forvaltningen.
Fra de øvrige udviklingsråd var der god tilbagemelding på
oplægsholder, Jesper Bo Jensen, som kom med fine tal og
pointer i forhold til, hvad der betyder noget for bosætning
udenfor de store byer, og hvad man selv kan gøre lokalt.
Det blev drøftet, om det fremover, i stedet for at være de
ansvarlige fra forvaltningen, skal være politikerne, som
fremlægger strategier m.m. på møderne. Formålet med
dette er at komme i direkte dialog med de ansvarlige
politikere og tage drøftelserne med det samme, bl.a. om
udstykning af byggegrunde og lignende.
Der blev i forlængelse af dette talt om, at udviklingsrådene
skal invitere de lokale politikere til at deltage på de møder,
hvor der er emner på dagsordenen, som politikerne skal
svare for eller bringe videre (fx udstykning af byggegrunde).
Der blev efterspurgt opfølgende handlinger på
efterårsmødet, og Lisbeth Linding oplyste, at arbejdet bliver
en del af den kommende kommuneplanproces, som er under
planlægning.
På det kommende FUR møde sættes ”Opfølgning på
bosætning” på som et punkt på dagsordenen.
Claus Vestland mente, at tallene, som blev udleveret på
mødet, bl.a. fra Danmarks Statistik, burde fremgå opdateret
og tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Lisbeth Linding
undersøger muligheden for dette.

Claus Vestland spurgte ind til synliggørelsen af bosætning, og
hvordan skal det foregå? Er det RUBAN, skal der være
redaktører, og hvilken rolle spiller Varde Kommunes
kommunikationschef?
På efterårsmødet blev præsenteret et online-koncept, som
skal udrulles for præsentation af byer, men det er ikke
endelig afgjort, hvordan og hvilken platform, der skal
benyttes. Uanset valget af platform bliver lokalsamfundene
vigtige spillere i denne formidlingsopgave, da de kender de
positive hverdagshistorier, som skal tiltrække nye borgere.
Alle er ansvarlige ift. bosætningsopgaven.
5. Status på implementering af den
nye udviklingsrådsmodel 2.0. (50
minutter)
Hvert udviklingsråd giver en status
(5 minutter pr. råd) på, hvorledes
det går med implementeringen af
den nye udviklingsrådsmodel,
vedtægter m.m.
I forbindelse med punktet har
Claus Vestland Jeppesen, UR Helle
Øst, bedt om, at emnet
”Anvendelse af midler til
synliggørelse af udviklingsråd”
drøftes under punktet.
Til gensidig orientering og
drøftelse

Finn Ladegaard, UR Helle Vest: Er på vej rundt i alle
foreninger i området for at fortælle om udviklingsrådsmodellen og udbrede kendskabet til udviklingsrådene.
Vedtægterne er implementeret, og der styres efter disse til
generalforsamlingen den 27. marts 2020.
Walther B. Sørensen, UR Varde Opland: Der arbejdes efter
modellen. Medlemmerne skal være repræsenteret i en
anden lokal forening for at sidde i UR Varde Opland. Alle
områder er repræsenteret.
Hanne Klausen, UR Skovlund-Ansager: Følger modellen.
Rådet har lavet en forretningsorden. Rådet afholder et stort
møde med alle foreninger i februar (ikke i november som
skrevet i modellen) da det passer bedre ind i det lokale
årshjul. Mødet er med til at skabe sammenhæng til de lokale
foreninger.
Claus Larsen, UR Blåbjerg: Rådsarbejdet kører efter den nye
model, og UR Blåbjerg går over til de nye vedtægter til den
kommende generalforsamling. Der er repræsentation fra alle
byer, og der arbejdes på at inddrage foreningerne.
Rikke Winterskov, UR HHST gav den korte version: OK.
Claus Vestland, UR Helle Øst: Bruger de samme vedtægter
som altid, og der er 11 medlemmer i rådet, som alle er
udpeget af områdets borgerforeninger. Claus er glad for, at
alle byer kan få lavet en udviklingsplan, og at
udviklingsrådene kan tages med ind i arbejdet med byers
udviklingsplaner.
I forhold til Claus Vestlands punkt omkring midler til
synliggørelse af udviklingsrådene, efterlyser han bedre
værktøjer til formidlingen.
Dette sættes på som et punkt på dagsordenen til næste

møde.
Carl Holst, UR Ølgod: Det kører godt. 11 medlemmer bliver
udpeget, og 4 ildsjæle vælges. Rådet har et godt udbytte af
at flytte møderne ud i de lokale byer. Der kommer mange til
disse møder.
Bente Staal, UR Blåvandshuk: Er ved at implementere i
forhold til den nye model. Der afholdes årsmøde i stedet for
generalforsamling. Rådet er udfordret af områdets
grundejerforeninger, som også gerne skal inddrages, hvorfor
der kan blive mere end dobbelt så mange medlemmer end
tidligere. Mange nye inviteres med. Årsmøde afholdes den 3.
februar, og markedsføring af dette er i gang allerede.
Henrik Sønderby, UR Varde By: Der kommer mange forslag
ind hele tiden, og følelsen er, at der burde være flere
udviklingsråd i byen, da der er mange opgaver til få
medlemmer. I forhold til medlemmer kigger rådet på
områder, ikke på foreninger, og næsten alle områder af byen
er nu repræsenteret i udviklingsrådet.
Carl Holst spurgte ind til Forligsteksten vedr. budget 2020,
hvor en arbejdsgruppe omtales. Lisbeth Linding vender
tilbage med yderligere information, når det er klarlagt,
hvordan arbejdsgruppen skal arbejde.
6. Udviklingsrådenes rolle (10
minutter)

Dette punkt udgik, da emnet blev belyst under punkt 2,
”Respekt for Grøn Danmarkskort”

Henrik Sønderby, UR Varde By, har
bedt om at få punktet på
dagsorden. Henrik motiverer og
uddyber punktet.
Til drøftelse
7. Varde Messen den 7.-8. marts
2020 (10 minutter)
FUR har tidligere deltaget med en
stand på Varde Messen, og der
ønskes en stillingtagen til, om FUR
ønsker at deltage på messen i
2020.
Hvis ja, skal der nedsættes et
udvalg til planlægning af stand
m.m.

Udviklingsrådet Varde By har, som tidligere år, booket en
stand på Varde Messen, men Det fælles udviklingsråd
besluttede at takke nej til en stand.

Læs mere om messen her:
https://boligdage.dk/da/messer/v
arde-2019-2/
Til beslutning
8. Korte orienteringspunkter
a. Møder mellem udviklingsrådene
og Udvalget for Plan & Teknik (10
minutter)
Ifølge den nye
Udviklingsrådsmodel 2.0. afholdes
der hvert andet år et møde
mellem hvert udviklingsråd og
Udvalget for Plan & Teknik. Der
afholdes fire møder i lige år og fem
møder i ulige år.

Der var accept for den foreslåede plan, og Lisbeth Linding får
fastsat en dato for rundturen til UR Varde Opland, UR
Blåvandshuk, UR Blåbjerg og UR Ølgod i marts 2020.
Datoen er efterfølgende blevet fastsat til lørdag den 14.
marts 2020 fra 8.00 – 16.00.

Der lægges op til, at møderne
holdes i en bus en lørdag i
marts/april fra 8.00 – ca. 16.00.
I 2020 foreslås det, at UR Varde
Opland, UR Blåvandshuk, UR
Blåbjerg og UR Ølgod besøges i
nævnte rækkefølge.
Til orientering og drøftelse
b. Kørselsgodtgørelse for FUR
medlemmer (5 minutter)
Efter aftale med Varde Kommune
ydes der kørselsgodtgørelse for
formænd - eller den person, der
deltager i møder i stedet for
formanden.
Godtgørelsen ydes med 3,56 kr.
pr. kørt km. i 2019, 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.

Skema til udfyldelse blev sendt til FUR den 2. december
2019, og flere FUR medlemmer havde det udfyldte skema
med til mødet.
Frist for indsendelse af det udfyldte skema er mandag den 6.
januar 2020.

Til orientering
c. Afslutning af 2019 for
udviklingsrådene (5 minutter)
Udviklingsrådene skal senest den
1.3.2020 indsende dato for
generalforsamling, regnskab 2019,
budget 2020 og status over
borgerinddragende aktiviteter for
2019 for at få udbetalt 2020
tilskuddet på 61.000 kr. til
administration og
borgerinddragende aktiviteter.

I de tilfælde hvor udviklingsråd har problemer med at få
informationerne indsendt til den 1. marts 2020, tages
kontakt til Lisbeth Linding for at aftale en anden løsning.

Til orientering.
d. Økonomi i Varde Kommunes
budget afsat til drift af
lokalsamfundsarbejdet (10
minutter)

Det blev besluttet, at FUR på det næste møde har et punkt
vedr. FUR’s økonomi på dagsordenen, hvor de enkelte poster
er udspecificeret, og hvor tallene for 2019 også foreligger.
Økonomien for 2020 drøftes på dette møde.

Der fremsendes inden mødet en
oversigt over, hvorledes midlerne
afsat til lokalsamfundsarbejdet er
brugt i 2017 og 2018.
Der lægges op til, at der på det
første møde i 2020 tages en
drøftelse af økonomien i forhold til
FUR’s ønsker i 2020.
Til orientering
9. Fastsættelse af mødedatoer i
2020 (10 minutter)
Der skal fastsættes fire FUR
møder, som udgangspunkt et
møde pr. kvartal.
Forårsmødet er ifølge aftale med
borgmester Erik Buhl fastsat til
torsdag den 23. april 2020.
Efterårsmødet er efter aftale med
borgmester Erik Buhl fastsat til
tirsdag den 27. oktober 2020.

I marts skal der ifølge den nye udviklingsrådsmodel afholdes
et fællesmøde mellem FUR og 3 repræsentanter fra hvert
udviklingsråd for at styrke relationerne på tværs af
udviklingsrådene.
Finn Ladegaard, UR Helle Vest, Claus Larsen, UR Blåbjerg og
Walther Sørensen, UR Varde Opland går ind en
arbejdsgruppe sammen med Lisbeth Linding for planlægning
af mødet.
Datoen for fællesmødet er mandag den 16. marts 2020.
Tirsdag den 18. februar 2020
Tirsdag den 9. juni 2020

Husk at medbringe 2020 kalender.
Til beslutning
10. Eventuelt (10 minutter)

Torsdag den 27. august 2020
Tirsdag den 1. december 2020
Walther Sørensen, UR Varde Opland oplyste, at det for ham
virker som om, Varde Kommune søger møgsagerne, et
eksempel er præstegården i Alslev. Der mangler
succeshistorier i medierne.
Bente Staal, UR Blåvandshuk, orienterede om, at
udviklingsplanen for Vrøgum er blevet godkendt i Byrådet.
Der var ros til planen.
Claus Larsen, UR Blåbjerg, fortalte, at klyngeplan for Lunde
Lydum og Kvong er på plads og nu skal godkendes i Byrådet.

11. Næste møde: (5 minutter)
Dato: Besluttes under punkt 9
Sted: Forslag?

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 17.00 – 21.00.
Ølgod Bryghus.

