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Referat Udviklingsrådsmødet 

Dato:  14. september 2011, kl. 19.00  

Sted:   Årre, Årre Kro         

            

 Deltagere:  Troels Sandager, Lene Conradsen, Jesper 

Christiansen, Hans Peter Nielsen 

Birthe Skovbjerg 

Ingrid Sand 

Jens Peter Christensen, Lars Bo 

Niels Jørgen Nielsen, Tina Søndergaard  

 Fraværende: Connie Ibsen 

 Endvidere deltog:  

Nr.: Dagsorden: Beslutning: 

   
1. Godkendelse af referatet fra 

sidste møde. 
Godkendt 

   

   
2. Formanden orienterer: 

- VIVA Varde 

- FUR møde 

- Tomme kommunale 
boliger - status 

- Mulighed for 
repræsentant fra 

Vrenderup/Hjortkjær 

 

 VIVA Varde mødes i styregruppen 

1gang pr. måned. Referater 
videresendes til alle UR. Jens Peter 
videresender til resten af grp.  

Kick Off mødet skulle have været d. 
15/9, men pga. valg er det skubbet til 

oktober måned. 

Marathon arb.grp. kan være en 
arbejdsgruppe under VIVA Varde – 

sundeste kommune. Jens Peter 
udfylder eller videresender formular 
desangående.  

 Ved FUR mødet er drøftet flg.: 

Ungeråd. Vi har opsat plakater i 

området desangående, og informeret 
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om Ungerådet på vores respektive 
hjemmesider.  

Der kan blive er en pulje på 7 mill. Kr i 
Varde kommune, som skal bruges som 
kompensation ift. berørte af 

vindmøller. Der afventes politisk 
vedtagelse af Vindmølleplanen. Såvidt 
vi ved, bliver det ikke pt. aktuelt i 

vores område. 

FUR har stillet forslag om, at alle UR 

kan søge penge til et nyt projekt (ala 
vores Marathonrute). Hanne Jespersen 
arbejder videre med dette og vender 

retur.  

 Lene har fået svar på vores 

henvendelse vedr. de tomme 
kommunale bygninger i Agerbæk samt 

ønsket om vuggestuetilbud ifm. den 
nye børnehave i Agerbæk. Vores brev 
vil indgå i det videre forløb. Pt. ser det 

ud til, at der med sikkerhed kommer 
vuggestuepladser i Agerbæk.  

 Der er endnu ikke kommet en 

tilbagemelding fra Vrenderup på, 
hvorvid de ønsker at få en rep. i UR 

Helle Øst.  
Ingrid Sand deltager for nuværende 

som rep. for Hjortkjær. Der kommer 
muligvis en anden fra området på et 
senere tidspunkt. 

   
3. Tilbud fra SydEnergi – del af 

VIVA projektet 
Det aftales, at Jens Peter spørger SydEnergi, 
om de vil komme til et fyraftensmøde i UR 

Helle Øst og fortælle noget mere om, hvad 
det er ordningen går ud på.  

 

4. Opfølgning på de nye 
busruter/afgange mellem 

Helle Øst og Varde / Esbjerg. 

Det aftales, at der laves et fælles brev til 
henholdsvis Sydtrafik, kommunen og 

regionen med oplysninger på, hvilke 
vanskeligheder der opleves med busruterne i 
området.  

Hvert område indsamler information fra 



Helle Øst 

Udviklingsråd 

3 

 

lokalområdet.  

5. Hvad arbejdes der med i 
byerne – orientering og 

erfaringsudveksling. 

Hver by orienterer. 

- Fåborg 

- Starup-Tofterup 

- Agerbæk 

- Hjortkjær & Årre 

 

 Fåborg er blevet Årets Lokale Landsby 

i Varde kommune. Tillykke.  
Pt. er de i gang med at planlægge 
fejringen. Og derudover afventes det, 

at Varde kommune fjerne beplantning 
bag Fåborghus/klubhus ved stadion. 

 Starup-Tofterup skal have opfølgning i 
oktober måned på alle arb.grupper. De 

vil her lave et oplæg om Blomstrende 
Landsby. Bl.a. for at gøre sig attraktive 
overfor tilflyttere – eks.vis. når der 

tænkes på det nye slagteri i Holsted 
med heraf kommende arb.pladser og 
mulige tilflyttere.  

I den forbindelse ønskes en langt 
bedre trafik forbindelse østover mod 

Holsted/Kolding. 

 Agerbæk har haft focus på den nye 

børnehave og vuggestue. Og de tomme 
kommunale bygninger. Derudover er 
der blevet opsat en hjerterstarter ved 

Andelskassen, og de har fortsat focus 
på jernbanen, som bl.a. er 

medvirkende til at der er udfordringer 
for lastbiltrafikken, som skal gennem 
viadukten. 

De arbejder med projekt Grøn By. Her 
regner de med at lave en tema aften 
f.eks med indlæg fra energikonsulent, 

forhandlere af solceller, 
husstandsmøller, information om 

tilskudsordninger mv. Det foreslåes, at 
der ses på mulighederne for 
fællesprojekt mellem Agerbæk og 

Starup-Tofterup, og det aftales, at en 
tema-aften kan blive for alle i UR Helle 

Øst området.  
Slutteligt har der været planlagt at 
lave event for at skabe opmærksomhed 

på Ludvigsen Møbelfabrikken. Dette er 
pt. i  ro, eftersom der nu har meldt sig 
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en interesseret køber.  

 Årre har haft spadestik på 

seniorboligprojektet, som er en udløber 
af en arb.gruppe. Derudover er der i 

næste uge møde vedr. niveau 2 i 
Blomstrende Landsby projektet.  

 Hjortkjær forventer at holde et 

borgermøde i løbet af efteråret. 
Derudover har Energinet.dk købt en 

gård i byen, som har været til salg 
gennem længere tid. Dette 
sandsynligvis ifm. etablering af 

transformerstation ved 
Hjortkjær/Endrup. 

   
6. Vores fælles Fokusområder 

- Cykelsti mellem 
Agerbæk, Fåborg og Årre 

- Cykelruter/løbestier i 
Helle Øst 

Opdatering 

- Nye ideer til fælles 
projekt?         

 

 Der afholdes møde mandag d.19/9 
med de forskellige aktører, der er 

involveret i cykelstien mellem Agerbæk 
og Fåborg. Preben Olesen deltager for 
at redegøre for kommunens planer 

desangående.  

 Jens Peter indkalder arb.gruppen ift. 

at lave cykeltur til næste år. 

 Der planlægges et Marathonløb til 

søndag d. 7. oktober 2012, kl. 9.00 på 
Marathonruten. Start/Slut bliver ved 

Helle Hallen. Der vil også blive afholdt 
1/2 Marathon på dagen 
Der er indkaldt til møde torsdag d. 

6/10, kl. 19.00 i Helle Hallen. Hvert 
område skal sende 2 frivillige til 
mødet, som vil indgå i styregruppen. 

Der skal tilmeldes til Jesper senest 
fredag d. 30/9.  

På selve dagen (og i dagene op til) skal 
hvert område stille med 10 frivillige.  
Der skal skaffes sponsorer til 

markedsføring og præmier. Jens 
Christian Sørensen er tovholder for 

dette.  
Succeskriteriet for løbet er, at der er 
100 deltagere ved Marathonet, og 200 

løbere ved ½ Marathonet. 
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Lars Bo gør opmærksom på, at 
”Kærlighedsstien” (del af 

Marathonruten) i Starup-Tofterup er i 
meget ringe stand, så kommunen skal 
sikre istandstættelse af den før løbet. 

Alternativt skal ruten ligges udenom.  

 Det aftales, at Marathon løbet 2012 er 

et nyt fælles projekt.  

   
7. Udviklingsrådets hjemmeside Birthe har deltaget i kursus vedr. opdatering 

mv. af hjemmesiden. Hun vil fremover gerne 

redigere hjemmesiden.  

På siden ligges: 

Medlemmer af UR Helle Øst 
Referater 
Links til de lokale byers hjemmesider 

Eventuelle nyheder 

8. Evt.  Fremover får alle UR mulighed for at 

indrykke en annonce pr. måned i 
ugeaviserne under Varde Kommunes 

”Info til borgerne”. 

 Landdistrikternes Fællesråd har sendt 

information om opstart af et projekt 
”Demokrati og vision for livet på landet 

og i landsbyer” målrettet unge mellem 
13 og 20 år. Troels snakker med 
Kenneth Bjerre, Agerbæk Skole om 

mulige deltagere.  

 Birthe har en kasse med til hver by til 

opsætning på standeren med kortet 
over Marathonruten. I kassen ligges 
folderne om ruten.  

 

 


