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Referat Udviklingsrådsmødet 

Dato:    4. Februar 2010     kl. 19.30 
Sted:     Årre, Årre kro           
            
 Deltagere: Bruno Hansen, Jesper Christiansen, Jens 

Christian Sørensen 

Connie Ibsen, Niels Jacob Jensen 

Jens Peter Christensen, Mogens Svarre 

Niels Jørgen Nielsen, Tina Søndergaard  

 Fraværende: Troels Sandager, Kirsten Lønne 

 Endvidere deltog:  

Nr.: Dagsorden: Beslutning: 

   1. Godkendelse af referatet fra 
sidste møde. 

Godkendt 

   2. Formanden orienterer: 

- Status landsbypedel 

- Status Blomstrende 
Landsbyer 

- Film om synliggørelse af 
Varde kommune 

- Varde messen – dyrskue 

-  

 

 

 

- Intet aktuelt nyt vedr landsbypedel 

- Intet aktuelt nyt vedr blomstrende  
landsbyer 

- Varde kommune ønsker at producere en  
film, hvor vi fra Helle Øst Udviklingsråd har 
3 minutter til at ”sælge vores landsbyer.”  
Vi blev enige om at stå sammen og skabe et  
fælles billede af Helle Øst, hvor vi prøver at  
remse noget op omkring det, vi sammen er  
gode til. Eksempelvis skoler med 
overbygning,  højt til himlen, erhverv præget 
af landbrug samt mindre virksomheder. 
Primært fokusområde er vi enige om skal 
være bosætning. 

Informationsmøde d. 18. Marts, hvor Mogens 
Svarre deltager.   

- Varde messerne / dyrskue: Vi er i tvivl om,  
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hvad vi kan bidrage med og få ud af at være  
på dyrskuet. Dyrskuet er den 21-22. maj.  
Der arbejdes på at få afholdt  
informationsmøde inden længe. 

- Nyt fra FUR mødet d.4/2 2010: Der  
opfordres fra Varde Politi om at vi skal  
arbejde tæt sammen med politiet om  
kriminalitet og narko i vores område.  
Kontaktes på tlf. 56425600 

- Varde Erhvervs- & Turistråd ønsker at få  
to ambassadører/kontaktpersoner fra hvert  
udviklingsråd, der kan hjælpe med at  
formidle kontakter og fremme tilflytning.  
Informationsmøde den 11. februar kl. 17.00  
på Det Gamle Rådhus. Mogens Svarrer og  
Jesper Christiansen deltager (hvis ikke,  
finder Jesper en afløser)   

- Der er fællesmøde mellem Byrådet og 
Udviklingsrådene onsdag den 21. april, hvor 
der er gensidig præsentationsrunde og oplæg 
ved forskellige udvalgsformænd i Byrådet. 
Mogens Svarrer fremsender mødeindkaldelse 
og håber så vidt muligt at alle fra 
Udviklingsrådet deltager. Hvert udviklingsråd 
har 3 minutter til at præsentere, hvad der 
arbejdes med pt. De enkelte lokalråd skal 
melde tilbage til Mogens Svarer senest ved 
årsmødet den 8. April omkring hvad, de 
ønsker focus på.  

 

   3. Styringsnetværk – orientering 
fra mødet i Varde d. 21/1 
2010 

-  

Målet med styringsnetværket er at få flere 
borgere til at løfte 
kommunale/offentlige/lokale opgaver. Vi 
skal have spredt budskabet om vores arbejde 
og samarbejde tættere med foreninger, 
byråd, sportsforeninger mv. i vores 
lokalsamfund for at få flere frivillige hænder i 
arbejde. Flere steder er det Tordenskjolds 
soldater der laver arbejdet og der er fare for 
at disse falder fra eller brænder ud. 
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4. Hvad arbejdes der med i 
byerne? 

Hver by orienterer. 

- Fåborg 

- Starup-Tofterup 

- Agerbæk 

- Hjortkjær & Årre 

 

- Fåborg: Det har været Jul og snevejr, så der 
er ikke sket så meget udvikling i de  
igangværende opgaver 

- Starup-Tofterup: Der er stadig godt gang i  
Holme-Å projektet. Både lodsejere,  
Kommunen og Skov-& Naturstyrelsen er  
fortsat positive. Kulturgruppen er fortsat i  
arbejde, mens erhvervsgruppen er på  
stand-by pt.  

- Agerbæk: Der er et fortræffeligt samarbejde  
mellem borgerforening og lokalråd om at lave  
forskellige fællesarrangementer. Der blev  
afholdt fællesmøde den 20. januar mellem de  
to foreninger, hvor byrådsmedlem Poul  
Rosendal deltog. Han har taget action på  
opgaven omkring nedlæggelse af jernbanen.  
Der er etableret arbejdsgruppe omkring ny  
fælles hjemmeside for byen. Der arbejdes  
desuden videre med trafikproblematikken i  
Storegade. 

- Årre & Hjortkær: Har lige haft møde vedr  
det nye udstykningsområde. Der er taget  
kontakt til Ribe Amts Boligforening med  
ønske om at bygge seniorboliger til udlejning. 
For at de ønsker at gå med i et sådant 
projekt,  
 skal der være en vis mængde  
forhåndstilkendegivelser. Der kom ved mødet  
22 tilkendegivelser og både Ribe Amts  
Boligselskab og Varde Kommuner særdeles  
positivt indstillet. Der skal dog lige en lille  
ændring af lokalplanen til.  

Årre har en aktiv kultur/naturgruppe, der 
bl.a. har etableret flere vandre/gå stier i og 
omkring byen. Kommunegruppen har stadig 
fokus på, hvad der skal ske med den gamle 
kommunebygning. 
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5. Vores fælles Fokusområder 

- Cykelsti mellem 
Agerbæk, Fåborg og Årre 

(se bla. kort bilag) 

- Cykelruter/løbestier i 
Helle Øst  

(hvordan kan der 
etableres lokale stier, 
der kan kobles til de 
andre landsbyers stier? 

Se bla. kort bilag) 

- Der er møde i uge 6 vedr. vores ønskede  
cykelsti. Connie Ibsen deltager på mødet som 
vores repræsentant.  

- Hos Kirsten Fallesen hos Varde Kommune i  
Årre kan der indhentes kort inkluderet de 
gamle markveje og stier. Til næste 
udviklingsrådsmøde medbringer hvert 
lokalråd kort over lokale stisystemer, så vi 
kan se, om noget kan passe sammen.   

 

 

   6. Udviklingsrådets hjemmeside 

Hvordan og til hvad skal 
hjemmesiden benyttes i  
fremtiden? 

 

Hjemmesiden er blevet opdateret med nyt 
indhold og opdateret medlemsliste. Jesper 
opfordrer til at sende op til 5 billeder fra 
hvert område sammen med en lille 
billedtekst. Dette sendes til: 
info@biopejs.com 

7. Næste møde /møderække 
2010 

Forslag: 

8. april 2010 (årsmøde) 

8. juni 2010 

6. september 2010 

24. november 2010  

(medbring kalender 2010) 

 

 

8. april 2010: Starup-Tofterup, Multihuset. 

8. Juni 2010: Fåborg 

6. September 2010: Agerbæk Hotel 

24. November 2010: Årre 

8. Planlægning af årsmødet 

 

 

Der laves annonce med indkaldelse til 
årsmødet. Denne annonce mailes rundt, så 
arrangementet kan markedsføres lokalt. 
Jesper Christiansen tager kontakt til Hans 
Stokholm Kjer om muligt indspark på 
aftenens møde. Bruno Hansen står for at 
udarbejde pressemeddelelse til aviserne. 

9. Andre sager 

 

-  

10.  Eventuelt GIS kort fremskaffes 
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