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Referat Udviklingsrådsmødet 

Dato:  21. juni 2011, kl. 19.00  

Sted:   Agerbæk,         

            

 Deltagere:  Troels Sandager, Lene Conradsen, Jesper 

Christiansen 

Birthe Skovbjerg 

Jens Peter Christensen, Lars Bo 

Tina Søndergaard  

 Fraværende: Hans Peter Nielsen, Connie Ibsen, Niels 

Jørgen Nielsen 

 Endvidere deltog:  

Nr.: Dagsorden: Beslutning: 

   1. Godkendelse af referatet fra 
sidste møde. 

Godkendt 
Mht. Hjortkjær forventes tilbagemelding efter 

Sct. Hans 

   

   2. Formanden orienterer: 

A. Møde i Oksbøl 

B. VIVA Varde 

C. Dialog med kommunen 

vedr. tomme 
kommunale boliger 

D. Mulighed for 

repræsentant fra 
Vrenderup 

 

A: Jesper, Lars, Lene og Tina deltog i mødet i 

Oksbøl. Kort referat fra mødet.  

B: Styregruppen ligger op til, at personer fra 

UR kan deltage og komme med inputs.  
Det aftales, at Jesper og Lars bliver 
tovholdere for en ”lokal arbejdsgruppe” 

under området Reneste kommune. De laver 
udspil til indhold, og indkalder til en 

interesse – ide møde. Udfra det laves en 
arbejdsgruppe, som igen evt. kan få en 
person med i Styregruppen.  

Såfremt der er arbejdsgrupper i de lokale 
områder, der har focus på eks.vis. sundhed 
eller renhed, kan man melde den til som 
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arbejdsgruppe under ViVa Varde. Der skal 

udfyldes og indsendes et skema, som Jens 
Peter undersøger hvor er.  

Når der laves opsamlingsmøde på cykelrute-
projektet, kan der diskuteres andre 
tiltag/interesser for sundhedsområdet.  

ViVa Varde laver hjemmeside: 

http://design.skybrud.dk/4332va/ 

(Siden er endnu ikke færdig) 

C: Jens Peter vil tage kontakt til Preben 
Olesen.  

Rep. fra Agerbæk er blevet direkte opfordret 
til at komme med plan for hvad der skal ske 
med de tomme bygninger – Enghuset og 

tandklinikken. Det aftales, at der skal 
komme input nu – inden sommerferien.  

Primært focus er en ungdomsklub, hvilket 
ungdomsskolen også er positiv stemt ift.  
Spejderne har muligvis også en interesse i en 

af bygningerne.  
Derudover er der også ønske om at arbejde 

for etablering af vuggestue-tilbud i Agerbæk.  

Det aftales, at rep. fra Agerbæk (Lene er 
tovholder) laver samlet skrivelse vedr.: 

- Spejder -> Enghuset 

- Vuggestue v/ ny børnehave 

- Ungdomsklub/juniorklub - > 

tandplejen 

D: Jens Peter tager kontakt til halbestyrer, 

Kis og Verner m.fl.  

   3. Tilbud fra SydEnergi – del af 
VIVA projektet 

Beskrivelse af tilbuddet. 

Agerbæk Lokalråd diskuterer det på møde i 

august. 

Fåborg vil også diskutere videre. 

http://design.skybrud.dk/4332va/
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4. Hvad arbejdes der med i 

byerne – orientering og 
erfaringsudveksling. 

Hver by orienterer. 

- Fåborg 

- Starup-Tofterup 

- Agerbæk 

- Hjortkjær & Årre 

 

Fåborg: Der har været fuld focus på 

bustrafikken. Pt. ser situation ud som flg. 

- Bus 293 kører gennem Fåborg til 

Varde 

- Bus 44 kører gennem Fåborg 2 gange 
morgen og 2 gange eftermiddag mod 

Esbjerg.  

Der er ingen mulighed for adgang til 

Grindsted.  
Borgerforeningen overvejer at søge om at 
blive Årets Landsby.  

Starup-Tofterup: Der er søgt penge til 
stier/vandre/cykelstier.  
Der er fortsat gang i arb.grupper – herunder 

Holme Å projektet. 

Der ønskes vejskilte til ”Kærlighedsstien”, 

som indgår i Marathon ruten.  

Agerbæk: Arbejder videre med projekt ”Grøn 
By”. Derudover er der focus på de 

kommunale bygninger, der bliver tomme. 
Mht. cykelstien mellem Agerbæk/Fåborg 

tager Troels kontakt til Jørgen Madsen efter 
ferien.  

Årre: Der arbejdes videre med projekt 

Blomstrende Landsby, niveau 2.  

   5. Vores fælles Fokusområder 

A. Cykelsti mellem 

Agerbæk, Fåborg og 
Årre 

B. Cykelruter/løbestier i 

Helle Øst 
Evaluering og 

opsamling af 
eventuelle opgaver          

 

 

A: Troels tager kontakt til Jørgen Madsen 

efter ferien.  

B: Jens Peter indkalder til evaluering af 
Marathon ruten. Der indkaldes arb.gruppen 

og UR Helle Øst.  
Mødet afholdes i Helle Hallen. 

Lars laver ”takke-annonce” til sponsorer, 
frivillige og fremmødte.  

   6. Udviklingsrådets hjemmeside Der vil komme et kursus for webmaster i 

efteråret.  

Der er enighed om, at alt info på 

hjemmesiden slettes, og der henvises til de 
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lokale hjemmesider.  

Jesper informerer tovholderen for 
hjemmesiden.  

7. Evt. - 

 


