Referat møde i Det Fælles Udviklingsråd
Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Varde Rådhus, Bytoften 2, 6800
Varde i Byrådssalen (Filsø)
Mødedeltagere: Bente Staal, Blåvandshuk – Claus Larsen, Blaabjerg – Claus Vestland Jeppesen, Helle Øst –
Henrik Sønderby Nielsen, Varde By – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl Holst, Ølgod – Finn
Ladegaard, Helle Vest – Anton Nørgaard Nielsen, HHST – Hanne Klausen, Skovlund-Ansager – Planchef Tove
Wolff, Varde Kommune – lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding, Varde Kommune.
Der serveres sandwich og hertil øl/vand.
Dagsorden
1. Behandling og godkendelse af
dagsorden
Til beslutning

2. Bordet rundt (25 minutter)
To minutters status fra hvert
udviklingsråd, herunder evt. nyt
fra RUBAN.
Til orientering

Referat
Punktet blev indledt med en afstemning om den udsendte
dagsorden.
Det blev besluttet at lade punkt 8 og 9 udgå samt at lade
punkt 10 indgå som en del af punkt 4.
Det blev også besluttet, at første punkt på dagsordenen
fremadrettet skal være: Godkendelse af dagsorden.
UR Blåvandshuk:
Det har været meget stille i området pga. Corona: ingen
turister og heller ingen møder. Der skulle netop have været et
møde, da landet blev lukket ned. Nu er der gang i
mødeaktiviteten igen.
UR Skovlund-Ansager:
Udviklingsrådet har ikke holdt møder pga. Corona. Der er
kommet en ny virksomhed i Ansager (medicinsk cannabis). I
Skovlund arbejdes der på at renovere en bygning til en
virksomhed, ligesom der skal udarbejdes en helhedsplan for
byen. I Ansager er en gammel lagerbygning fjernet ved
Søparken. Der er rettet henvendelse til kommunen vedr.
bekæmpelse af pileurt, og der afventes svar på dette.
UR Ølgod:
Rådsarbejdet har ligget i dvale pga. Corona. Citychefen er
tilbage fra barsel, og hjemmesiden skal nu opdateres; der er
arrangeret cyber-aften med byens forretninger, som har
specielle online-tilbud. Der skal gives høringssvar til lokalplan
for bymidten. Der arbejdes med byggeri i den østlige del af
byen ift. 33 lejligheder (Domea).
UR Helle Øst:
Der har været fuld fart på med fire online møder, som er

blevet fint afviklet. Rådet har ændret punktet ”Bordet rundt”
til at være skriftlig, så input fra områderne sendes pr. mail en
uge før mødet og skrives ind i dagsorden til mødet. Tiden på
mødet bliver så brugt til at spørge ind til emnerne. Det kunne
også indføres i FUR-regi.
UR Varde Opland:
Der er afholdt et møde, men rådet har ikke konstitueret sig
endnu. Alslev har fået penge til en legeplads, og der er
bevilliget lejeboliger. I Janderup skulle der have været afholdt
møde om et friplejehjem i Vidagerhus. Et par har meldt deres
interesse om projektet, så nu skal der holdes møde med
kommunen. Rådet har indsendt 4 punkter til budgettet. I
Corona-tiden er superstationen i Billum blevet malet med god
frivillig opbakning.
UR Varde By:
Der er afholdt et fysisk møde, og ellers har korrespondancen
været pr. telefon. Der arbejdes på en cykelsti til Nysø, da
vejen dertil er meget farlig. Der arbejdes med byens
legepladser, som trænger til en kærlig hånd. Der søges
fondsmidler til Sct. Nicolais Plads; autocamperplads ved
sejlklubben hvor der er gode faciliteter til formålet, og der
blot mangler en udslagsplads. Der arbejdes også forskønnelse
af indfaldsvejene til byen, bl.a Ribevej.
UR HHST:
Der har ikke været afholdt møder, og generalforsamlingen er
udskudt til efter sommerferien. De lokale foreninger har
samarbejdet om at skabe ekstra plads til skolerne ifm.
Corona.
Horne: Spejderne har udlånt et telt til Fælleshaverne i Horne.
I den forbindelse er der et indledende møde d. 16. juni på
Rådhuset, hvor der vil være en præsentation af projektet for
at inddrage fælleshaverne til et almennyttigt formål. I
forbindelse med Udviklingsplanen for Horne opsættes et
madpakkehus i Vikingelunden fortrinsvis til børnehavens
elever, hvor de kan opbevare deres materialer. Der etableres
gangstier til grillhytten samt el og vand. Utætheder ved søen
søges tætnet med en spærring af ler. Påbegyndt at arbejde
med projekt "I vikingernes fodspor".
Hodde: intet nyt.
Sig: Sig Naturpark er i gang. Udgravningsarbejde til bålhus og
grillhytte er udført. Næste fase er opstilling af bålhus,
grillhytte og shelter. Sig Vækst kommenterer løbende
projektet på facebooksiden ”Sig det”. Byggeri ”seniorbofællesskabet” har forventet opstart i juni. Der er afholdt
positivt klyngemøde mellem Sig, Nordenskov og Næsbjerg
sammen med Preben Friis Hauge, Erik Buhl, Mads Sørensen

og Klaus Bertram vedr. udviklingen af området ved Karlsgårde
sø og Holme Å Kanal. Hensigten er at arbejde på en fælles
områdeplan, der beskriver udviklingen af rekreative områder,
attraktioner og aktiviteter. Der arbejdes med branding af ”SIG
– en perle i naturen”. I den henseende er er lavet 2
kunstværker, som skal placeres hhv. i Sig Naturpark og ved
krydset, Vardevej/Thorstrupvej. De indledende øvelser til ny
hjemmeside for Sig er i gang igen.
Tistrup: Byens hjerte har fået tilskud på DKK 10.000 til
udarbejdelse af arkitektkonkurrence. Tilskuddet er givet af
Statens Kunstfond. Tistrup anlæg og stadion er anvendt af
børnehaven i forbindelse med Corona genåbningen.
Faciliteterne er gjort funktionsduelige af personale, forældre
og frivillige i et tæt og konstruktivt samarbejde. Det vækker
dog en vis undren, at den lokale børnehave mødes med et
krav om byggetilladelse på faciliteterne. Naturligvis skal
faciliteterne leve op til gældende krav – men kunne man ikke
internt i kommunen have lettet / forenklet dette arbejde? Det
er svært at forklare frivillige den slags unødigt bureaukrati.
Udstykningen i Yderikparken er snart færdig. Lokalt vil man
søge at booste salget – gerne i samarbejde med Varde
Kommune. Forlængelsen af Thyrasvej er en realitet, og det
virker. Der er indsendt ønsker om, at vejen udvides fra
Thyrasvej til Hornevej, da tung trafik belaster vejen (og
rabatterne) hårdt specielt i regnvejr. Intet nyt om cykelstien
mellem Tistrup og Nørholm. Erhvervsklubben under Tistrup
Erhvervs- og Borgerforening har holdt et nyt velbesøgt
arrangement hos Tistrup Autoværksted. Vigtigt at få
erhvervslivet informeret og involveret. Udviklingsplan vol. 2
er sendt til godkendelse hos Varde Kommune. Formanden for
den lokale ”HT Udvikling” Arne Haahr Hansen er fratrådt på
grund af manglende tid – nyt medlem og formand findes
inden længe. Udvalget er fuldt funktionsdygtigt.
UR Blåbjerg:
Udviklingsplanen for Trekløver Vest er godkendt af Byrådet,
og der nåede at blive indsendt ansøgninger til ”puljen til
realisering af udviklingsplaner”. I Outrup er arbejdet med
Mælkevejen langt, og stien er klar til at blive taget i brug – det
har været et godt samarbejdsprojekt. I Nørre Nebel arbejdes
der med separat-kloakering. Det er en svær opgave pga. den
lange, befærdede hovedgade i byen. Det er en god øvelse i
samarbejde.
RUBAN (v/ Claus Larsen):
Generalforsamlingen og den planlagte kursusrække måtte
udskydes pga. Corona. Nu igangsættes kursusrækken, og alle
opfordres til at deltage, og der er en klar opfordring til at
invitere ALLE med, uanset deres relation til RUBAN. Der er

gratis adgang.
UR Helle Vest:
Der er ikke afholdt generalforsamling, men planlagt rådsmøde
den 10. juni, hvor datoen for generalforsamlingen skal
fastsættes. Der er et samarbejde med UR HHST og udvalgte
politikere omkring Karlsgårde. Målet er at samle ideer og lave
et idekatalog. I 2021 er det 100 året for værkets indvielse,
hvilket skal fejres.
Der blev spurgt ind til, om generalforsamling/årsmøde for
2020 kan aflyses og afholdes sammen med
generalforsamlingen i 2021.
Ifølge vedtægterne skal generalforsamling/årsmøde afholdes
hvert år, og der er også vigtigt at undgå, at alle er på valg i
samme år.
Det blev foreslået at afholde mødet sammen med et andet
arrangement, som alligevel er planlagt til at skulle afholdes.
3. Corona-update (15 minutter)
Varde Kommune er på vej tilbage
til mere ”normale” tilstande, hvor
Borgercenter og Rådhus er åbnet
op for at møde fysisk ind på
arbejde. Der er i begrænset
omfang åbnet op for afholdelse af
fysiske møder, men der vil nu og i
fremtiden være øget brug af
online platforme til afvikling af
møder både internt og eksternt.
Der ønskes input om
udviklingsrådenes indstilling til
online mødeværktøjer og ligeledes
evt. behov for disse i
lokalsamfundsarbejdet.
Til orientering og drøftelse

4. Opfølgning på bosætning og
kommuneplan (20 minutter)
Planchef Tove Wolff giver en
status på arbejdet med

Generelt er der ikke det store behov for online
mødeværktøjer, dog med forbehold for at der kommer en
”Corona-to”.
De fysiske møder bliver foretrukket, både for at være face-toface, kunne se deltagernes kropssprog og mærke stemningen
blandt deltagerne.
Helle Øst har afholdt fire online møder og har afprøvet 3
forskellige systemer. Oplevelsen er, at det er effektivt og
ressourcebesparende, så her vil der blive både online og
fysiske møder i fremtiden. Rådet påtænker at streame
generalforsamlingen.
Tove Wolff orienterede om, at Varde Kommune har afholdt
online borgermøder om lokalplaner. Det kan lade sig gøre,
men det er en ulempe, at det er svært at fornemme
stemningen blandt deltagerne. I fremtiden vil det nok blive en
kombination af de to møder, da online formen giver flere
borgere mulighed for at deltage, fx i sommerhusområder.
Bente Staal, UR Blåvandshuk, fortalte, at de på hvert
rådsmøde bruger ca. ½ time på at se noget lokalt, ligesom
værten har lidt ekstra tid til at fremhæve et lokalt emne på
mødet; det kunne være en ide for FUR-møderne.
Punktet blev slået sammen med punkt 10, jf. punkt 1.
Tove Wolff orienterede om kommuneplan- og bosætningsarbejdet (se PowerPoint). Oprindeligt var det planen at
afholde de lokale kommuneplansmøder og bosætningsmøder

bosætningsstrategien, som blev
godkendt af Byrådet den 4.
februar 2020. Arbejdet har været
udfordret af Corona-virusens
begrænsninger i forhold til
afholdelse af møder.
Kommuneplanarbejdet skrider
godt fremad, Corona til trods, og
forslag til ny kommuneplan
forventes færdig i december 2020
og til godkendelse i Byrådet i
marts 2021 med efterfølgende
offentlig høring i 8 uger. Planchef
Tove Wolff orienterer.
Til orientering

samtidigt, men Corona har gjort, at kommuneplansprocessen
må gennemføres først, og derefter følger bosætningsarrangementerne. 4 byer (Oksbøl, Ølgod, Varde og Tistrup)
har bosætningsmøder kort efter sommerferien, mens
yderligere 5 møder (Ansager, Alslev, Nørre Nebel, Outrup og
Agerbæk) afholdes i løbet af efteråret. Henrik Rasmussen
tager kontakt vedr. endelig fastsættelse af datoer.
Omkring kommuneplanen er det hensigten, at den skal
vedtages inden det kommende kommunalvalg. I marts 2021
kommer den offentlige høring i lokalområderne, hvorefter
den endelige vedtagelse bliver i september 2021.
Der blev spurgt ind til, om det er muligt at nå længere ud med
by-hjemmesiderne end de 9 udpegede byer, da der er et
ønske om dette fra FUR.
Tove Wolff svarede, at der ikke er taget endelig stilling til
dette endnu, men at platformen kan multipliceres.
Vedr. bosætningsarbejdet så resulterede opsigelsen fra den
ansatte bosætningskoordinator i en omfordeling af
bosætningsopgaverne, som nu er fordelt på flere personer i
afdelingen (se PowerPoint). Der er ansat en person til at
varetage nogle af opgaverne samt planmæssige opgaver i
afdelingen. De afsatte penge til bosætningskoordinatoren
fordeles således fremadrettet på flere personer end en.
Der afholdes et bosætningsarrangement for nye borgere på
Tirpitz, og det blev foreslået at lokale ildsjæle kunne deltage i
dette møde. Det arbejdes der videre med i forvaltningen.
Carl Holst spurgte ind til lovpligtig strategisk planlægning for
landsbyer og Varde Kommunes status på dette. Lisbeth
Linding følger op.
Vedr. opfølgning på mødet den 26. februar.
Der blev efterspurgt en status i forhold til de nye siders
mulighed for at arbejde sammen med de lokale hjemmesider
(otte ud af ni udviklingsråd har RUBAN), styring af trafik,
googleoptimering og opdatering af Varde Kommunes
hjemmeside.
Lisbeth Linding følger op i forhold til
bosætningshjemmesiderne, googleoptimering, valg af
hjemmesideleverandør m.m. og udsender ligeledes budgettet
for de til formålet afsatte midler.

5. Efterårsmøde den 27. oktober
2020 (40 minutter)

På vegne af arbejdsgruppen foreslog Claus Larsen, UR
Blåbjerg, at benytte oplægget fra fællesmødet, skalere det op

Ifølge Udviklingsrådsmodellen
version 2.0. er FUR tovholder på
efterårsmødet mellem
udviklingsrødder og byrødder.
Den 16. marts var der indkaldt til
fællesmøde mellem
repræsentanter fra
udviklingsrådene og FUR, bl.a. for
at drøfte potentialer og
udfordringer i lokalområderne. En
af målene med dette møde var at
identificere temaer til
efterårsmødet. Mødet blev
aflyst/udsat pga. Corona.
Da det formentlig ikke bliver
muligt at afholde fællesmødet tids
nok før efterårsmødet og samtidig
at have tiden efterfølgende
drøftelse og forberedelse i FUR,
indkaldte Lisbeth Linding den 26.
maj arbejdsgruppen for
fællesmødet (Walther B. Sørensen,
UR Varde Opland, Claus Larsen, UR
Blåbjerg, og Finn Ladegaard, UR
Helle Vest) for at drøfte et oplæg
til temaer for efterårsmødet.

og benytte det til efterårsmødet. Efterårsmødet skal bestå af
workshops, hvor der arbejdes med muligheder og
begrænsninger (potentialer og udfordringer) og arbejdes med
de bedste ideer. Ligeledes skal der ses nærmere på
tværgående muligheder, hvor to eller flere udviklingsråd kan
arbejde sammen om et projekt. Politikernes rolle skal være,
at de sidder med deres lokale udviklingsråd (udfordring i UR
Varde Opland) og på lige fod lytter/kommer med input.
Målet er, at der vil komme nye øjne på projekter, og at der vil
komme flere tværgående samarbejder. Der vil være mere tid
til at gå i dybden med ideer end på det oprindelige
fællesmøde.
Der var opbakning til oplægget fra FUR, som pointerede
vigtigheden af, at udviklingsrådene har forberedt deres
potentialer og udfordringer på forhånd, og at de har indsendt
dette på forhånd, således at politikerne kan få det tilsendt, til
deres forberedelse, inden mødet.
Arbejdsgruppen med Claus Larsen, Finn Ladegaard og Walther
B. Sørensen arbejder videre med planlægningen af
efterårsmødet. Henrik Rasmussen er repræsentant fra
forvaltningen.

Gruppen besluttede at fremlægge
et forslag for resten af FUR, som
ligger i tråd med det oprindelige
tema for fællesmødet, som er at
arbejde med potentialer og
udfordringer i lokalsamfundene.
Claus Larsen præsenterer
arbejdsgruppens forslag til FUR’s
drøftelse, ligesom andre forslag
drøftes.
Invitationen til den oprindelige
fællesmøde er vedhæftet sammen
med dagsordenen.
Til drøftelse og beslutning
6. Grønt Danmarkskort /

Henrik Sønderby Nielsen indledte punktet med at fokusere på

synliggørelse af lokale perler (20
minutter)
Henrik Sønderby Nielsen, UR
Varde By, introducerede på FUR
mødet den 3. december 2019
ideen om at skabe en ny version af
”Grønt Danmarkskort”, som skal
have til formål at binde Varde
Kommune sammen/skabe grønne
passager, både for at synliggøre
lokale perler og områder for
turister og borgere, samt for at
udvikle indlandsturismen.
Tjek Naturstyrelsens hjemmeside:
https://udinaturen.dk/map-page,
som viser mange forskellige
naturoplevelser og faciliteter i
lokalområderne.
Henrik Sønderby kommer med et
oplæg til punktet til den
indledende drøftelse.
Til drøftelse

Grønt Danmarkskort og kommunens naturpolitik. Hans
ambition er, med udgangspunkt i materialet, at FUR skal
samarbejde om at sætte fokus på kommunens lokale perler til gavn for både lokale og turister.
Naturstyrelsen har en fin hjemmeside, hvor Varde Kommune
har en opgave foran sig med at melde relevante ting ind,
ligesom Varde Kommunes egen hjemmeside også viser lokale
perler.
Udfordringen er, at der findes et hav af hjemmesider, men
kendskabet til dem er lille. Måske er opgaven nærmere at
finde en løsning på at få alle informationerne til at spille
sammen og at hjælpe folk til at bruge dem.
RUBAN giver muligheden for at lægge guider ind til lokale
perler, og Karsten Madsen har gjort sig tanker om, hvordan
den gode historie kan formidles via RUBAN.
Der findes allerede meget materiale især rettet mod
turisterne, og måske er opgaven i højere grad at få dette
formidlet til de lokale borgere fremfor at fremskaffe mere
information. Hvis opgaven er sidstnævnte, blev der
efterspurgt en skabelon, således at opgaven bliver klart
defineret.
Tove Wolff skal til møde vedr. friluftsdata og digitale
løsninger, ligesom der skal kigges ind i mulighederne med GISog GPS-systemer.
Det blev besluttet, at forvaltningen undersøger de forskellige
muligheder og mangler til næste møde, hvor Tove Wolff
orienterer om emnet. Hvert udviklingsråd drøfter emnet
lokalt med henblik på at give en tilbagemelding om to lokale
og smukke udflugtsmål til næste møde.

7. Synliggørelse og kommunikation
for lokalsamfund, evt.
nedsættelse af arbejdsgruppe (20
minutter)
Punktet blev udsat på FUR-mødet
den 18. februar 2020. Claus
Vestland Jeppesen, UR Helle Øst,
har ønsket punktet på dagsorden.
Det blev på samme FUR-møde
aftalt at nedsætte en
arbejdsgruppe med interessenter
fra udviklingsrådene.

Claus Vestland indledte punktet med en Powerpointpræsentation, som udsendes sammen med referatet. Claus’
ønske er at gøre kommunikationen fra Varde Kommune til
lokalsamfund og borgere mere effektiv ved at lade de enkelte
borgere selv bestemme, hvad de ønsker at blive informeret
om, fremfor at udvalgte personer udvælger dette for dem.
Dette kan bl.a. ske via selvvalgte nyhedsbreve og fælles
kalender. Silkeborg Kommune har en sådan løsning.
Der var forskellige opfattelser af, hvad Varde Kommunes
hjemmeside og andre lignende platforme tilbyder i dag.
Lisbeth Linding undersøger dette, bl.a. muligheden for at
abonnere på nyheder, hvilket tidligere har været muligt.

Claus Vestland Jeppesen indleder
punktet.
Til drøftelse
8. Formålet med FUR? (10 minutter)

Emnet blev foreslået som et af temaerne/potentialerne til
drøftelse på efterårsmødet, og Claus Vestland arbejder videre
med emnet.
Det blev aftalt, at udviklingsrådene kan give input til
oplægget, og at disse input sendes direkte Claus Vestland
Jeppesen.
Punktet udgik jf. punkt 1.

Claus Vestland Jeppesen, UR Helle
Øst, har ønsket et punkt på
dagsordenen omkring formålet
med FUR:
Hvorfor FUR?
Hvad er visionen?
Hvad er strategiplanen?
Hvad er målet?
Hvem sætter dagsorden for
lokalsamfundsudviklingen?
Udviklingsrådsmodellen version
2.0, som beskriver formålet og
samarbejdet fra lokale borgere og
virksomheder til Byrådet, er nu
færdigbehandlet og er vedhæftet
sammen med dagsordenen.
Ligeledes kan dokumentet findes
på FUR’s hjemmeside:
https://fur.udviklingsraad.dk/men
u/udviklingsraadene
Claus Vestland Jeppesen indleder
punktet.
Til drøftelse
9. Intern kommunikation i FUR (10
minutter)

Punktet udgik jf. punkt 1.

Punktet er ønsket af Claus
Vestland Jeppesen, UR Helle Øst.
Claus Vestland Jeppesen indleder
punktet.
Til drøftelse
10. Evaluering af det opfølgende

Punktet udgik, da det blev behandlet under punkt 4:

møde mellem Det fælles
udviklingsråd og forvaltningen
den 26. februar 2020 (10
minutter)

Opfølgning på bosætning og kommuneplan.

Claus Vestland Jeppesen, UR Helle
Øst, har ønsket punktet på
dagsordenen.
Claus Vestland Jeppesen indleder
punktet.
Til drøftelse
11. Korte orienteringspunkter
a. Fællesmøde med 3
repræsentanter fra alle
udviklingsråd mandag den 16.
marts 2020 (10 minutter)

Fællesmødet mellem FUR og repræsentanter udskydes til
2021.

Mødet blev, som også nævnt i pkt.
4, udskudt pga. Corona. Der
ønskes en drøftelse af, om mødet
skal aflyses i 2020 og gennemføres
i marts 2021 eller afholdes på et
senere tidspunkt i 2020.
Til drøftelse og beslutning
b. Dialogmøde med Udvalget for
Plan og Teknik (5 minutter)

Taget til efterretning. Der orienteres om dialogmødet på det
kommende FUR-møde.

Datoen for det rullende
dialogmøde mellem udviklingsråd
og Udvalget for Plan og Teknik er
udskudt til lørdag den 15. august
2020.
Til orientering
12. Eventuelt (10 minutter)

Henrik Sønderby, UR Varde By, orienterede om, at
Naturstyrelsen arbejder med en naturkanon og opfordrede
UR Blåvandshuk om at melde ind med steder fra deres
område.
Naturstyrelsen har et borgerråd, som det kunne være
hensigtsmæssigt at sidde med i.

Carl Holst, UR Ølgod, spurgte ind til Årets Landsby. Den
landsdækkende konkurrence er sat i gang. Der kommer
yderligere information om den lokale konkurrence fra Henrik
Rasmussen i den kommende uge.
Claus Vestland, UR Helle Øst, opsummerede, at dagens møde
havde haft fokus på to emner: Grønt Danmarkskort og
kommunikation, og han spurgte ind til, om listen kunne være
længere.
Tilbagemeldingen fra resten af FUR var, at der ikke skal være
for mange igangværende opgaver på en gang.
Nogle udviklingsråd har af Varde Museerne fået udleveret
kasser, hvori der kan lægges genstande til en Corona-dagbog.
Interessen for at bidrage med ting har mange steder været
vigende.
13. Næste møde: (5 minutter)
Torsdag den 27. august kl. 17.00 –
ca. 21.00
Sted: Ølgod Bryghus eller andre
forslag?

Ølgod Bryghus blev valgt.
Det blev aftalt, at FUR-medlemmer kan møde op på Torvet i
Ølgod kl. 16.00 og få en times rundvisning/præsentation af
udvalgte skulpturer og hotspots i byen. Nærmere information
følger.

