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Referat Udviklingsrådsmødet 

Dato:  03. februar 2011, kl. 19.00  

Sted:   Starup-Tofterup, Multihuset          

            

 Deltagere: Bruno Hansen, Troels Sandager, Jens Chr. 

Sørensen, Jesper Christiansen 

Connie Ibsen 

Jens Peter Christensen, Mogens Svarrer 

Tina Søndergaard  

 

 Fraværende: Birthe Skovbjerg, Kirsten Lønne, Niels 
Jørgen Nielsen 

 Endvidere deltog:  

Nr.: Dagsorden: Beslutning: 

   1. Godkendelse af referatet fra 

sidste møde. 

Godkendt 

   

   2. Formanden orienterer: 

A) FUR møder 

B) Vores film 

C) Ambassadører 

D) Busruter 

E) Pressehåndtering 

F) Blomstrende Landsbyer, 

Årre 

G) GIS kort 

H) Barcelona projektet 

 

a) Erhvervslivet i Varde har lanceret et 
”indtjeningskatalog” som modsætning 

til sparekataloget. Dette vil der komme 
mere om senere. Indeholder bl.a. 

visioner om:  

-  ”Silicon Varde” (fibernet i hele Varde 
kommune), 

- Reneste kommune, både mht. vand, 
luft, energi mv. 

- Sundeste kommune  

b) Diskussion om filmene – de bliver ikke 
markedsført og dermed ikke den 

værdi, som kunne være ønskelig. 

c) Ambassadørerne er ikke kommet i 
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gang. Varde By har taget teten selv, og 

bruger dem ift. nytilflyttere – ala det 
som Agerbæk har gjort. 

Ambassadørerne vil blive indkaldt til et 
møde d. 17/3 med ejendomsmæglere 
fra Varde kommunes område.  

d) Der er fortsat ingen afklaring på rute 
44. Fåborg kæmper for at få sikret 

adgang ruten.  

e) Det opleves, at JV gerne vil dække fra 
vores område. Vi skal selv være bedre 

til at tage fat i journalister og fortælle 
de gode historier.  

f) Kort orientering om processen i Varde. 

Aftalt, at Tina fremsender materiale til 
UR Helle Øst. 

g) GIS kortene er fortsat ikke færdiggjort. 
Det har vist sig at være et stort 
projekt.  

h) Vi deltager i et EU projekt, som er 
beskrevet som flg.:  

Projektet har til formål at sikre en erfaringsudveksling og 

netværksdannelse mellem en spansk- og en dansk organisation, 

der arbejder med lokalsamfundsudvikling. 

Det er et kendetegn ved denne type af organisationer, at de aldrig 

eller meget sjældent har kontakt med tilsvarende foreninger i 

andre europæiske lande. 

Det er et problem, fordi netop foreninger, der arbejder med 

lokaludvikling kan lære meget af hinanden ved at skabe et fælles 

læringsrum gennem besøg og opfølgning via virtuelle 

netværksdannelser. 

Problemstillinger som: Hvordan man kan få gjort flere aktive i 

det frivillige arbejde?, Hvilke rolle kan den voksende gruppe af 

ældre medborgere få i det frivillige arbejde? Hvordan frivillige i 

det civile samfund kan samarbejde med de offentlige 

forvaltninger? Hvordan lokale grupper kan arbejde med at 

udvikle nærdemokratiet? m.v. er fælles problemstillinger, som 

begge organisationer vil kunne have gavn af at diskutere og 

bidrage til løsningen af. 

Et sådan arbejde vil også kunne styrke kompetenceudviklingen i 

de to lokalområder, der er omfattet af projektet. 

Det er desuden et vigtigt mål, at få de frivillige til i højere grad at 

opfatte dem sig selv som en del af et europæisk fællesskab, og 

lære hvordan et transnationalt samarbejde kan foregå på et 

konkret plan. 

Der kommer 6 deltagere fra Barcelona 

til Varde kommune i perioden d. 30/5 



Helle Øst 

Udviklingsråd 

3 

 

– 19/6. UR Helle Øst skal lave 

program for de spanske deltagere 
fredag d. 10/6. 

Ideer til programpunkter: 

- Landbrugsbesøg (både lille og stort) 

- Foreningsdag i Helle Hallen 

   4. Hvad arbejdes der med i 
byerne – orientering og 
erfaringsudveksling. 

Hver by orienterer. 

- Fåborg 

- Starup-Tofterup 

- Agerbæk 

- Hjortkjær & Årre 

 

Fåborg: Arbejdet med bevarelse af busrute 
44 i Fåborg har fyldt meget. Der har været 
møde med kommune og Sydtrafik, ligesom 2 

fra Fåborg har haft 3 min. taletid ved 
Regionsrådets møde. Derudover er der 
fortsat arbejde med bevarelse af købmanden, 

- og det går rigtig godt.  Sluttelig skal de i 
gang med at anlægge nogle P-pladser bag 

klubhuset ud mod Møllevej. 

Starup-Tofterup: Der har været afholdt 
borgermøde, hvor der blev nedsat nye 

arbejds/udviklingsgrupper med bosætning 
for øje. Der skal snart afholdes 

opstartsmøde, hvor det er hensigten at få 
lavet nogle fælles mål.  

Agerbæk: Der har været afholdt 2 møder 

med Niras med projekt by-udvikling.  

Første møde var primært Brainstorming, og 
andet møde blev projekterne konkretiseret og 

prioriteret. Projekter er flg.: 

- Idræts- og Kulturhus v/skolen 

- Grøn By, selvforsynende med energi 
mv. 

- Friluftsliv omkring stadion 

- Rugekasse for iværksættere i gl. B&W 
fabrik 

- Byudvikling 

- Borger fond  

Hjortkjær & Årre: Arbejdet med Blomstrende 

Landsby har fyldt i den sidste periode. Nu 
arbejdes der på at planlægge en dag, hvor 
det skal fejres i hele byen. Derudover er der 

planlagt opsamlingsmøde i feb. måned på de 
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5 arb.grupper, der blev nedsat i 2008.  

 

   5. Vores fælles Fokusområder 

- Cykelsti mellem 

Agerbæk, Fåborg og Årre 

- Cykelruter/løbestier i 

Helle Øst 
Hvor langt er projektet?          

 

- Finansieringen af cykelstien mellem 
Agerbæk og Fåborg er udsat til 2013 af 

Varde Kommune. 

- Der omdeles kortmateriale. Ruten er 

på 41 km. – og det foreslåes, at den 
forlænges med 1,195 km., så den kan 
kaldes Helle Øst Marathon rute.  

Standere til kort til de 4 byer + Helle 
Hallen er indkøbt. Derudover 
forhandles der med Varde kommune 

om godk. til at sætte 
”skilte/rutevisere”  på kommunes 

skilte. Ligeledes skal kommunen 
besigtige ruten, hvilket først kan ske 
sidst i marts måned.  

Der skal aflægges regnskab senest d. 
15/3, hvorfor det er meget vigtigt at nå 

frem til en afklaring med kommunen 
på skiltene! 

 

   6. Årsmødet 

 

Datoen for Årsmødet flyttes fra d. 4/4 til 

d. 7/4 aht. til Fåborg kro. 

Der afholdes et fyraftensmøde til 

planlægning af årsmødet onsdag d. 16/3 kl. 
17.00 i Fåborghus.  

Ideer til Årsmødet kan bl.a. være 

præsentation af ”5 lys i mørket” med et 
projekt fra hvert område i Helle Øst. Der kan 
være præsentation af Cykelruten – og her 

invitere tovholdergruppen til at fremlægge 
projektet.  

7. Andre sager: 

 

Connie har lavet udkast til regnskabet – 
ingen kommentarer fra UR Helle Øst. 

Regnskabet foreligges revisoren. 

9. Eventuelt. 

 

10/5 er der møde med Byrådet.  

 


