
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadresse: 
Varde Kommune 
Bytoften 2, 6800 Varde 

 

Forårsmødet mellem Byrådet og Udviklingsrådene d. 13. maj 2019 

Hermed udsendes dagsorden for forårsmødet, der afholdes mandag d. 13. 
maj 2019, kl. 17.00 – ca. 21.00 i Ølgod Hallen, Skolegade 18, 6870 
Ølgod. 

Dagsorden: 

1. Velkomst samt rigets tilstand ved borgmester Erik Buhl. 
Kort status ved Erik Buhl, herunder orientering om de kommunale 
udviklingspuljer og det politiske arbejde med Udviklingsstrategi 
2018-21. 
 

2. Varde Kommunes Udviklingsstrategi 2018-21 –Fokus lægges 
på emnet ”I Varde står vi sammen” ved Planchef Tove Wolff. 
 

a. Fyrtårne - Workshop del 1 – Ud fra temaet ovenfor 
arbejdes der på store kort med at udpege lokale fyrtårne og 
fyrtårne, hvor det giver mening at arbejde på tværs af 
kommunen. Vi skal finde frem til det, der gør os stolte af os 
selv, vores by, vores nabolandsby og vores kommune. 
Tankerne skal bidrage til, hvordan vi kan vise vores 
omverden, at vi mener, at vores område er et attraktivt 
sted at bo, arbejde og holde ferie.  

 
b. Samarbejde om fyrtårne - Workshop del 2 – Ud fra 

fyrtårnene fra workshoppens del 1, skal vi arbejde med at 
identificere, hvordan vi på tværs af kommunen kan arbejde 
med at styrke hinanden i flok. Løftet skal diskuteres ud fra 
tanken om en styrkelse af netværk og samarbejder i 
kommunen. 

 
c. Fra samarbejde til bosætning - Workshop del 3 – 

Hvordan løftes den lokale indsats ind i arbejdet med 
kommunens kommende bosætningsstrategi. I tråd med 
Udviklingsstrategien lægges fokus på fire punkter i forhold 
til bosætning. Fokus på: 

 
i. Tiltrækning af borgere med rette kvalifikationer til 

virksomhederne i Varde Kommune. 
ii. Synliggørelse af det attraktive boligmuligheder i 

lokalsamfundene i Varde Kommune. 
iii. Alle har glæde af at kende nogen – at støtte 

borgernes mulighed for at indgå i og få foden 
indenfor i de lokale netværk. 

Til repræsentanter fra Byrådet, Udviklingsrådene samt 
forvaltningen i Varde Kommune 
 
 

Plan og Vækst 
Bytoften 2, 6800 Varde 
 
79946557 

8. april 2019 
 
 
Henrik Rasmussen 
Direkte tlf.: 79946557 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

8. april 2019 

Ref.: Henrik Rasmussen 
 
 
Side 2 / 2 

iv. Unges tilknytning til kommunen – hvad skal der til 
for, at de unge kommer tilbage eller flytter til. 

 
Afrunding og opsamling på idéer. 

 
3. Eventuelt. 

Der vil i løbet af aftenen blive serveret en let anretning. 

Af hensyn til det praktiske arrangement, og fordeling ved bordene skal vi 
bede om tilmelding til Henrik S. Rasmussen på Herg@varde.dk senest 
tirsdag d. 30 april. Husk ved tilmelding at oplyse navn og udviklingsråd. 

Vi ser frem til at se rigtig mange af jer til forårsmødet. Indbydelsen gælder 
samtlige repræsentanter fra udviklingsrådene, og ikke kun formændene. 

 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Erik Buhl   Mogens Pedersen 
Borgmester   Kommunaldirektør 


