Referat fra møde i Det Fælles Udviklingsråd
Torsdag den 6. juni 2019 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Lunde Kro, Skolegade 8, Lunde,
6830 Nørre Nebel
Mødedeltagere: Lissa Skjellerup, Blåvandshuk – Claus Larsen, Blaabjerg – Claus Vestland Jeppesen, Helle
Øst - Jens Nielsen, Varde By – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl Holst, Ølgod – Finn Ladegaard,
Helle Vest – Rikke Winterskov, HHST – Hanne Klausen, Skovlund-Ansager – planchef Tove Wolff, Varde
Kommune – lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding, Varde Kommune.
Dagsorden
1. Velkommen til nye medlemmer af FUR
(5 minutter)
Til orientering

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

Referat
Velkommen til Claus Larsen fra UR Blåbjerg, Rikke
Winterskov fra UR HHST og Hanne Klausen fra UR
Skovlund-Ansager.
UR Skovlund-Ansager har ikke endeligt konstitueret sig
og mangler en formand, hvorfor der kan komme
ændringer, ift. hvem der deltager i FUR-møderne.
UR Varde by: Udviklingsrådet arbejder med
autocamperpladser i Varde, den kommende
middelalderfestival og en vadehavscamino, hvor målet
er at lave en camino fra Holland til Varde;
udviklingsrådet Varde Opland er inddraget i projektet.
UR Varde By ønsker at komme i gang med en
udviklingsplan for byen.
UR Ølgod: Udviklingsrådet deltog med en stand på
Torvet til Late-Night den 3. maj, hvor det var dårligt
vejr. Der arbejdes med et læringsprojekt sammen med
Ølgod skole omkring Guldsmedesøen: ”Hvad er der i
vandet og over vandet”. Varde Kommunes
Visionspulje har givet 30.000 kr. til informationsdelen.
Der skal bygges en ny REMA 1000 i det østlige Ølgod;
lokalplanen er godkendt. Udviklingsrådet har god
erfaring med at holde ”udemøder”, hvor rådsmøderne
holdes uden for Ølgod, og
lokalbefolkningen/foreninger inddrages. Følgende
udemøder er planlagt: 26.8 i Gårde, 23.10 i Lindbjerg
og 19.12 i Strellev. Kulturudstillingen i Ølgod giver
meget arbejde. Der er indført fri parkering på Torvet i
Ølgod.
UR Varde Opland: Der har netop, for at sætte fokus på
byen, været afholdt åben by i Billum, dog med lidt
dårlig timing pga. sammenfald med
Europaparlamentsvalget. Tiden er præget af byfester i

Billum, Janderup og Alslev; MOT har afholdt. Der
arbejdes med Hannevangvej i Billum, som er meget
belastet af tung trafik.
Walther glemte at medbringe de indkomne svar fra
konkurrencen til Varde Messen i Lerpøthallen; de
medbringes til næste møde.
UR Helle Vest: Udviklingsrådet har valgt at være
synlige og markedsføre rådets arbejde ved tre Sct.
Hans arrangementer i Rousthøje, Nordenskov,
Næsbjerg. Der medbringes en skattejagt med
spørgsmål om udviklingsrådsarbejdet. Initiativet er for
at inddrage de lokale foreninger, som efterfølgende
skal besøges.
UR Skovlund-Ansager: Jf. Udviklingsrådsmodellen
Version 2.0 lægges der op til at holde et årligt møde
med de lokale foreninger i november, og i SkovlundAnsager afholdtes dette møde allerede i februar, hvor
næsten alle foreninger deltog. Der var brainstorming
og gode snakke, og bl.a. lavede den lokale rideskole og
plejehjemmet en aftale om fremtidigt samarbejde. Det
var en god aften. Udviklingsrådet har støttet den nye
Kvie sø efterskole med 10.000 kr. Efter et ønske fra
lokale borgere har udviklingsrådet givet støtte til nye
borde/bænke ved Kvie sø (der har dog været
udfordringer med placeringen). Der arbejdes med
Åens Dag ved stemmeværket. Ansager har et aktivt
byudviklingsråd, som udviklingsrådet skal mødes med
for at komme i tættere dialog.
UR Helle Øst: Udviklingsrådet arbejder intenst med
Power Tower Helle. Claus Vestland har rundsendt en
video om projektet, og en brochure blev omdelt på
mødet.
UR Blåvandshuk:
Udviklingsrådet har uddelt penge til hver by til
borgerinddragende aktiviteter. Ho afholder Åben by i
pinsen, med guidede ture m.m. Blåvand vil købe et
kunstværk til placering ved indgangen til byen. Oksbøl
investerer i en trailer til julebelysning. Vejers vil i
forbindelse med Naturparkugen i uge 42 booke en
musikpædagog til et arrangement. I Vejers er der
glæde over, at hotellet er solgt, ligesom legepladsen er
totalrenoveret.
UR Blåbjerg: Udviklingsrådets strategiplan bliver nu for
alvor taget i brug og benyttes som en vejledning i

forhold til, hvad der sker i området. Den bruges som
guide, også i forhold til høringer. Bl.a. i forhold til
klyngeudviklingssamarbejde, som er i gang – hvad skal
klyngen hedde? Der arbejdes med biogas i Nr. Nebel –
skal udviklingsrådet blandes ind i det? Både ja og nej.
Der mangler en erhvervsgruppe i tilknytning til
udviklingsrådet, hvilket der arbejdes med.
UR HHST: Det er udviklingsplanerne for de fire byer,
som er i fokus. Hodde: Her er et ”fikseværksted” under
udarbejdelse, og hyttebyen er færdiggjort. Horne: Der
arbejdes med Vikingelunden, et ”Velkommen til
Horne” arrangement og en stor hundeudstilling. I Sig,
hvor udviklingsplanen er i fokus, opleves der
udfordringer med samarbejdet med kommunen. Der
arbejdes med en seniorlandsby, til hvilket der er søgt
midler. Tistrup: Her arbejdes med realiseringen af
næste version af udviklingsplanen for byen.
Læringshuset i parkanlægget er under opførsel, og der
arbejdes på en forlængelse af Thyrasvej.
3. Godkendelse af referat fra FUR møde
den 6. februar (5 minutter)

Referatet blev godkendt.

Godkendelse af referat, punkt 4
”Udviklingsrådsmodellen version 2.0”
blev i mail af 4. marts fra Lisbeth Linding
udskudt nærværende møde.
Det tidligere udsendte referat er
vedhæftet sammen med dagsorden.
Til drøftelse og godkendelse
4. Workshop i forlængelse af vedtagelsen
af Udviklingsrådsmodellen version 2.0.
(120 minutter)
Byrådet godkendte den 5. marts 2019
”Udviklingsrådene i Varde Kommune
Version 2.0. ” med bemærkning om, at
arbejdsgruppen skulle efterbehandle de
indkomne høringssvar og rapportere
tilbage til Udvalget for Økonomi og
Erhverv (UØE) med gruppens resultater.
Udvalget for Økonomi og Erhverv
godkendte på baggrund af
arbejdsgruppens ekstra bearbejdning et

Samarbejde og intern arbejdsfordeling:
FUR bearbejdede et oplæg til et kodeks og en
forretningsorden for rådsarbejdet. Oplægget til kodeks
og forretningsorden udsendes sammen med referatet
til kommentering/godkendelse.
Kommunikation:
Det blev drøftet, hvilke elementer der vil være nyttige
i forhold til at synliggøre udviklingsrådsarbejdet.
Pixiudgave af Udviklingsrådsmodellen version 2.0. blev
foreslået udvidet med billedcollager/historier fra
lokalområderne til slut i folderen for at markedsføre,
hvad der er lykkedes i de forskellige udviklingsråd.
Ligeledes blev det foreslået, i stedet for at trykke

tilrettet dokument, og UØE godkendte
arbejdsgruppens anbefaling om, at afsnit
3.2 ”Udviklingsplaner der skaber retning
og ejerskab” behandles og besluttes
særskilt som et led i det kommende
budgetseminar. Budgetseminaret
afholdes 19.-20. september.
På FUR mødet den 6.2. blev det besluttet
at lave en to timers workshop omkring
FUR’s fremtidige virke/tilgang.
Punkter til workshoppen (fremkommet
på baggrund af de indkomne
høringssvar):


Samarbejdsform og intern
opgavefordeling



Forretningsorden, bl.a. indeholdende:
o Mødeledelse
o Dagsordenspunkter
o Referater



Kommunikation
o Kommunikation til borgerne i
Varde kommune om
udviklingsrådsmodellen og
udviklingsrådene generelt.
Herunder bl.a. pixiudgave,
animation, roll-ups m.m. Hvilke
forslag og ønsker har FUR til
denne del?
o Kommunikation mellem
kommune og borger.

foldere, at trykke postkort med henvisning til en
elektronisk version på nettet af pixi-folderen.
Lisbeth Linding undersøger muligheder og priser.
Der skal udarbejdes et budget, så FUR kan se, hvad der
er mulighed for indenfor det årlige budget, ligesom
det afventes, hvad der besluttes på budgetseminaret i
september i forhold til de ønskede ekstra 100.000 kr.
til synliggørelse af udviklingsrådene.
På et af de kommende møder drøftes yderligere
elementer til synliggørelse i forhold til hvilken
økonomi, der er til rådighed.

Den godkendte version (med
arbejdsgruppens rettelser) af
Udviklingsrådsmodellen version 2.0. er
vedlagt sammen med dagsorden.
Til drøftelse og bearbejdning
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

Punktet blev udskudt til det kommende møde den 4.
september.

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).
Til drøftelse
6. Forberedelse af efterårsmødet den 28.
oktober 2019 (20 minutter)
Jf. Udviklingsrådsmodellen version 2.0 er
FUR ansvarlig for tilrettelæggelsen af
efterårsmødet, som varer 4 timer inkl.
bespisning.
Udviklingsrådsmodellen lægger op til
følgende indhold for mødet:
 Rigets tilstand ved borgmesteren
 Præsentation af udviklingsrådenes
potentialer og udfordringer ved FUR
 Ekstern oplægsholder om et valgt
emne
 Konkret arbejde med udvalgt emne,
herunder løsningsmodeller. Der er
ønske om arbejde i mindre grupper,
således der bliver mulighed for at
tale sammen
 Status og tilbagemelding på de
politiske beslutninger det næste år –
nu med feedback fra
udviklingsrådene
 Evt.

Til drøftelse og beslutning

Der arbejdes netop nu med en bosætningsstrategi for
Varde Kommune, og i den forbindelse har der været
afholdt et temamøde, hvor fremtidsforsker Jesper Bo
Jensen kom med et inspirerende oplæg om bosætning.
Det blev besluttet at booke Jesper Bo Jensen til
efterårsmødet for at holde et oplæg om sin viden og
indsigter om bosætning. Han har gode pointer og
inspiration til, hvad der kan gøres lokalt.
Der blev pointeret som vigtigt, at det er relevant og
relateret til Varde Kommunes bosætningsstrategi,
hvorfor oplægsholderen skal være godt bekendt med
denne på forhånd. Der findes også undersøgelser og
statistik, som skal inddrages i mødet, bl.a. viden om
hvad forskellige segmenter efterspørger, så der
tænkes bredere og ikke blot på at tiltrække
børnefamilier.
Det er vigtigt for FUR og efterårsmødets succes, at
deltagerne får noget nyt, inspirerende og konkret med
hjem; gerne noget der kan udmøntes i lokale
handlinger efterfølgende.
Det ønskes, at de enkelte udviklingsråd sidder sammen
ved samme bord.
Finn Ladegaard og Claus Vestland arbejder sammen
med forvaltningen om planlægningen af
efterårsmødet.

7. Korte orienteringspunkter
a) Forsikring af de frivillige (5
minutter)
Forsikringsdækningen for frivillige er

Folder vedr. forsikring af de frivillige blev udleveret.
Ligeledes henvises der til kommunens hjemmeside:

godkendt af direktionen og trådte i kraft
pr. 1.2.2019. Udarbejdelsen af materiale
er i gang. Punktet blev ønsket af Finn
Ladegaard, Helle Vest, men blev udskudt
på seneste møde.
Til orientering
b) Orientering om fremtidig procedure for
møder mellem P&T udvalg, forvaltning
og udviklingsråd (5 minutter)
Jf. den nye udviklingsrådsmodel version
2.0 mødes hvert udviklingsråd en gang
hvert andet år med Udvalget for Plan &
Teknik. Dagsorden er ideer til
imødekommelse af lokalsamfundenes
potentialer og udfordringer.
Der lægges op til, at forvaltningen på et
kommende FUR møde kommer med et
forslag til mødeplan startende primo
januar 2020.

http://www.vardekommune.dk/forsikring-af-frivillige
Ved tvivlsspørgsmål kan der rettes henvendelse til
Varde Kommunes forsikringskontor til Kirsten
Jørgensen, tlf. 79 94 72 76 eller Anja Nyvang tlf. 79 94
68 29.

De nye møder skal mere have karakter af at være
strategiske møder end besigtigelsesmøder. Større
projekter og tidsplaner skal bringes i spil, mens
driftsproblematikker skal meldes ind på ”giv et praj”.
Lisbeth Linding finder ud af, hvor møderne skal holdes
og laver en møderække, som de enkelte udviklingsråd
kan booke sig ind på.

Punktet er ønsket af Walther B.
Sørensen, UR Varde Opland.
Til orientering
c) Status på udsendelse af standard
vedtægter ifm. den nye
udviklingsrådsmodel version 2.0 (5
minutter)
Punktet er ønsket af Anne Marie
Slaikjær, UR Blåvandshuk.

Et forslag til standardvedtægter udsendes i den
nærmeste fremtid.
Til orientering blev vedtægtsforslaget udsendt den 11.
juni 2019.

Til orientering
8.

Eventuelt (5 minutter)

Der blev spurgt ind til konkurrencen om Årets Landsby
i forhold til kriteriet om at skulle have en
udviklingsplan.
Det blev præciseret, at der ikke er krav om at en af
Byrådet godkendt udviklingsplan, men at det er
tilstrækkeligt, at en by har gennemført (og nedskrevet)
en borgerinddragende proces med fokus på byens
visioner og ønsker for fremtiden.
Dette skal kommunikeres tydeligere fremadrettet.
UR Helle Vest har modtaget et bødeforlæg på 6.500 kr.

for visningen af et billede med ophavsrettigheder på
deres RUBAN hjemmeside. Billedet er lagt op på
Billums hjemmeside og er ad den vej blevet vist på alle
RUBAN hjemmesider. Dette vil således kunne
forekomme for alle med RUBAN hjemmesider.
Det er vigtigt, at RUBAN har fokus på dette og
pointerer vigtigheden af kun at benytte egne eller
royalty-frie billeder på hjemmesiderne.
9. Næste møde: (5 minutter)
Onsdag den 4. september kl. 17.00 – ca.
21.00
Sted: Forslag?
Efterårsmødet afholdes mandag den 28.
oktober kl. 17.00 – 21.00.
Mødesteder tilgår.
89406-19, sags.nr. 19/612 lisl 15.06.2019

Anne Marie Slaikjær har tidligere foreslået
Præstestuen i Ho.

VIGTIGT: Datoen for efterårsmødet er flyttet til onsdag
den 23. oktober kl. 17.00 - 21.00.

