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Dagsorden Udviklingsrådsmødet 

Dato:             11. september 2008 kl. 19.00 

Sted:             Årre Kro 

 Deltagere (udsendt til): Bruno Hansen –Connie Ibsen – Henning 

Nielsen – Kristen Lønne - Lars Barslund - 
Michael Kvist - Mogens Svarrer - Tina 
Søndergaard - Troels Sandager -  Poul 

Johansen og Niels Jacob Jensen  

 Fraværende:                                Henning og Bruno på afbud samt Poul og 

Niels Jacob. 

 Endvidere deltog:  

Nr.: Dagsorden: Beslutning: 

   1. Godkendelse af referatet fra 
sidste møde. 

 

Ingen Kommentarer 
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2. Formanden orienterer 

 

 

Der er tilgået udviklingsrådet en skrivelse fra 
politiet ang. håndtering af problemer ang. 

unges festvaner. Det er ikke direkte en sag 
for udviklingsrådet, men det er fint med 
orienteringen. 

Der har været møde blandt formændene for 
udviklingsrådet. 

Emner var Buskørsel – cykelsti systemer 
mellem de 10 udviklingsråd samt manglende 
udstykninger i kommunen. 

Hjortkær har specielt dårlige busforbindelser. 

Handelsskolen har henvendt sig til 

udviklingsrådene i forbindelse med faget 
innovation, meget gerne realistiske projekter. 

Kultur og Fritid i Varde Kommune har 

inviteret til et møde om lokal udvikling 
gennem netværk. 

Der er kommet 64 indsigelser om 

plejehjemsplanen for Varde Kommune, 
hvoraf Udviklingsrådet Øst har indsendt 2. 

Der er kommet oplæg til ny skolestruktur 
fra Varde Kommune, som bliver tilsendt til os 
alle. 
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3. Orientering fra lokalområderne 
om arbejdet med 

focuspunkterne. 

 

 

 

 

 

 

 

Starup: Sommerhusprojektet er der 
arbejdet meget med. Et forslag bliver 

indsendt til kommunen, som skal godkende 
projektet for at vi kan komme videre. 

Naturgenopretning kører på skinner og der 

er møde med Varde Kommune i den 
kommende uge. 

Infrastrukturen er ikke kommet i gang 
endnu. 

Investeringsfonden er ”skudt til hjørne.” 

 

Agerbæk: Ungdomsklubben har endnu ikke 

fået lokaler 

Velkomstpakken til nye borgere er på vej. 

Trafikregulering ved skolen på Debelvej 

Ved den lille skov ved stadion skal etableres 
en motionssti/løbesti. 

 

Fåborg: 

Fåborghus er næsten færdig. 

Cykelsti til Årre er der søgt om. 

Stor-parceller ligger stille. 

Præstens plantage er der taget ”hul på” 

 

Hjortkær: 

Der arbejdes med problemet omkring de 
offentlige transportmidler i forhold til 
skolevejen. Der er indsendt forslag til 

ændringer i de eksisterende køretider samt 
stoppesteder. 

 

 

Årre:  

Der er afholdt borgermøde med ca. 60 
mennesker om byplanen for Årre.  

Der blev nedsat forskellige arbejdsgrupper.  

36 mennesker meldte sig til 
arbejdsgrupperne.  
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   4. Udviklingsrådets hjemmeside: 

www.flyttilvarde.dk/page50.as

px 

Vi regner med at vi kan komme 
på nettet hos Kvistmøbler 

under mødet. 

Nyheder og billeder til galleriet skal 
indsendes fra lokalområderne til Lars. 

Der skal indsættes et kort over området Helle 
Øst. 

Der skal indsættes dagsorden samt referater 

på siden ”Beslutninger” i venstre side. 

Der skal være links mellem lokale 

hjemmesider og udviklingsrådene 

   5. Næste møde – 15. december 

I Agerbæk 

 

På Agerbæk Hotel 

Vi får en let anretning som afslutning på 

Årets arbejde i Udviklingsrådet.  

6. Andre Sager Ingen 

7. Eventuelt   Oplæget til den nye skolestruktur blev 
drøftet. 

Opdatering på navne, e-mail adresser, 
postadresser, mobiltelefonnumre på 

bestyrelsesmedlemmerne. 

Vi kom ikke igennem de fælles fokuspunkter! 

De fælles fokuspunkter vil fremover indgå 

som en fast del af dagsordenen. 

Alle blev inviteret til festligholdelsen af 
udnævnelsen af Årre by som ”Årets Landsby” 

Jeg er ikke sikker på om det var fredag den 
31. oktober kl. 15.00 

Det får vi sikkert mere at vide om fra Tina 
eller Michael. 

Tak for et godt møde. 

 
 


