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Referat Udviklingsrådsmødet 

Dato:    8. Juni 2010     kl. 19.00 

Sted:     Fåborg, Fåborghus           

            

 Deltagere: Bruno Hansen, Troels Sandager, 
Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg, Mogens 

Svarrer, Tina Søndergaard  

 Fraværende: Jesper Christiansen, Jens Christian 
Sørensen, Jens Peter Christensen, Kirsten 

Lønne, Niels Jørgen Nielsen 

 Endvidere deltog:  

Nr.: Dagsorden: Beslutning: 

   1. Godkendelse af referatet fra 
sidste møde. 

Godkendt 

   2. Konstituering af rådet Mogens fortsætter som formand 1 år mere.  

Bruno fortsætter som næstformand. 

Tina og Jesper deler sekretærfunktionen. 

Connie fortsætter som kasserer. 

   3. Formanden orienterer: 

1. Opfølgning på punkter 
fra sidste møde/diverse 

emner 

2. Hvordan gik årsmødet, 

var der noget vi kunne 
bruge fra oplægget 
?(Jørgen Nielbæk) 

3. Hvordan får vi inddraget 
flere i arbejdet med 

vores udvikling? 

 

1: Filmen vedr. Helle Øst er i gang med at 
blive optaget.  

Der er udpeget ”ambassadører” for nogle af 

byerne i området. Nye ambassadører kan 
melde sig direkte hos Varde Erhvervs- og 

turistråd, Per Rask Jensen. Mogens afklarer, 
hvorvidt der indkaldes til et info.møde for 
”ambassadørerne”? 

Campusfonden starter fornyet kampagne for 
at få indsamlet midler.  

Poul Rosendahl er involveret i arbejdet vedr. 
afklaringen af jernbanen. Både Agerbæk og 
Starup-Tofterup har lavet skrivelse, som 
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indgår i materiale, som PR afleverer til 

Trafikministeriet. 

D. 15/6 er der FUR møde. Emnerne er bl.a.: 

Møde i efteråret vedr. GIS 
Status på landsbypedel projekt 
Flex trafik 

Synliggørelse af UR 

2: Oplevelsen var, at vi allerede gør meget af 

det oplægget omhandlede.  
Vi oplever alle at have stor glæde af 
erfaringsudveksling byerne imellem.  

3: Dette er et løbende tema for alle. Der er 
behov for at tænke i specifikke projekter, når 
vi spørger om frivilliges arb.kraft.   

   4. Hvad arbejdes der med i 
byerne? 

Hver by orienterer. 

- Fåborg 

- Starup-Tofterup 

- Agerbæk 

- Hjortkjær & Årre 

 

Fåborg: Projektet med Præsteskoven er 
blevet færdigt og petanquehuset ligeledes. 
Der er et ønske om at komme i gang med at 

renovere området omkring 
Fåborghus/omklædningshuset. Derudover er 

der focus på situationen med 
købmandsbutikken. 

Starup-Tofterup: Er i gang med at se på 

organisationen/opdelingen mellem 
Borgerforening/Lokalråd/Arbejdsgrupper. 
Hotellet skal evt. sælges, og man er i gang 

med at undersøge mulige modeller – eks.vis  
med folkeaktier. 

Genopretningen af Holme Å – projektet kører. 
Kulturgruppen er meget aktive.  
Bosætningsgruppen har fået lavet en folder 

om byen.  
Stigruppen skal gerne snart i gang.  

Agerbæk: Forsøger at holde focus på 
igangværende projekter, herunder arbejdet 
med cykelstien mellem Agerbæk/Fåborg, 

projektet med sti-forbindelser i UR Helle Øst, 
infotavler rundt om i byen, børnehavernes 
fremtid i Agerbæk.  

Hjortkjær & Årre: Projektet med 
seniorboliger kører godt, og det forventes at 

blive påbegyndt i 2010. Arb.grp. Kultur & 
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Natur har fået færdiggjort stierne i og 

omkring Årre.  
Derudover har Årre søgt om optagelse som 

Blomstrende Landsby. Materiale herom 
bliver løbende lagt på Årres hjemmeside, og 
det er aftalt, at der laves et oplæg om 

projektet på mødet i september måned.   

   5. Vores fælles Fokusområder 

1. Cykelsti mellem 

Agerbæk, Fåborg og Årre 

2. Cykelruter/løbestier i 
Helle Øst  

(sammenkobling af stier 
i vores område) 

 

1: Varde kommune giver udtryk for, at jo 
mere frivilligt arbejde, der kan ydes, og jo 

flere lodsejere, som stiller jorden til fri 
rådighed for projektet, jo større chance er der 
for, at de kan og vil støtte projektet.  

Agerbæk og Fåborg har haft fælles møder, og 
har bl.a. haft besøg af Christian Anneberg fra 

Tistrup, som har været med i etableringen af 
cykelstien mellem Horne og Tistrup.  
Der skal være 2 meter mellem vej og cykelsti, 

og cykelstien skal være 3 m. bred. 
Kommunen ejer mellem ½ - 3 m. fra 

vejkanten. Bruno får tilsendt kort, hvoraf 
dette kan ses, sammen med vejregler.  
Næste skridt er at lavet kort beskrivelse og 

tilsagnsskrivelse, og herefter skal alle 
lodsejere på ruten besøges.  
Erling Ditlevsen, Fåborg og Niels Peter 

Nielsen, Agerbæk er tovholdere på projektet.  

2: Alle byer finder en tovholder, som vil indgå 

i arbejdet.  
Agerbæk: Karl Jensen 
Fåborg: Birthe Skovbjerg 

Starup-Tofterup og Hjortkjær & Årre melder 
tilbage til Troels med navn og 

telefonnr./mailadresser.  
Connie skaffer diverse kortmateriale til 
gruppen. 

 

   6. Udviklingsrådets hjemmeside 

 

Alle bedes tjekke navne og mailadresser på 

hjemmesiden. Send evt. rettelser til Jesper på 

info@biopejs.com 

Videre diskussion næste møde. 

mailto:info@biopejs.com
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7. Andre sager: 

- Diskussion om rådhus i 
Årre 

 

Der har løbende været focus på, hvilke 

muligheder rådhuset kunne rumme for Årre, 
når Teknik og Miljø skal flytte.  

Men allerhelst ses det selvfølgelig, at Teknik 
og Miljø fortsat kan have til huse på kontoret 
i Årre. Det er en stor arb.plads i byen, og der 

er med rette pt. focus på tomme offentlige 
bygninger. Samtidig har flere givet udtryk 

for,  at Teknik og Miljø gerne vil forblive på 
kontoret i Årre.  
Tina laver udkast til brev til politikere/Varde 

kommune vedr. dette.  

8. Evt.  

 

Næste møde er d. 6/9 i Agerbæk.  

Bruno kan ikke deltage i næste møde.  

   

 

 

  


