Helle Øst
Udviklingsråd
Referat Udviklingsrådsmødet
Dato: 1. december 2011, kl. 19.00
Sted:

Starup-Tofterup, Multihuset

Deltagere:

Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg
Jens Peter Christensen, Lars Bo
Niels Jørgen Nielsen, Tina Søndergaard

Fraværende:

Troels Sandager, Lene Conradsen, Jesper
Christiansen, Hans Peter Nielsen, Ingrid
Sand

Endvidere deltog:
Nr.:

Dagsorden:

Beslutning:

1.

Godkendelse af referatet fra
sidste møde.

Godkendt

2.

Formanden orienterer:
2. FUR møde

#1: ViVa Varde kører med mange møder,
men også med mange udfordringer. Eks.vis
er SE projektet svært at få løbet i gang – og
kendskabet til ViVa Varde er for lille.

3. Mulighed for
repræsentant fra
Vrenderup

#2: FUR mødet handlede meget om trafik og
bustrafik. Kommunen indkøber busser til at
bruge til lukket skolekørsel.

4. Kommunalt fællesmøde

#3: Vrenderup er ikke interesseret i at have
en rep. med i UR på nuværende tidspunkt.

1. VIVA Varde

#4: Nogle UR var utilfredse med at få trukket
projekter ”ned over hovedet” på det
kommunale fællesmøde. Temaet ligger i fin
tråd med, hvad UR Helle Øst har drøftet, og
på mødet blev emnet for områdets projekt
”flere skal bo energirigtigt”.
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3.

Opdatering omkring SE

Jf. punkt 2.
Der er udfordringer ift. at få sat gang i
projektet med SE. Agerbæk tager muligvis fat
på projektet med oplandet det i det nye år.

4.

Opdatering af bustrafikken

Fåborg og Årre vil invitere Plan og Miljø
Udvalget til et møde i januar måned, hvor
bustrafikken skal drøftes. Det er
problematisk med de manglende muligheder
for at komme til og fra Grindsted.
Der drøftes mulighederne for at tage
Agerbæk eller UR Helle Øst med til møderne,
hvilket Fåborg og Årre vil overveje og vende
med de lokale tovholdere.
Det er muligt at kommentere på busplanerne
på Sydtrafiks hjemmeside:
Kom ind på Borgerportalen her
BEMÆRK Borgerportalen lukker den 31.
december 2011

5.

Hvad arbejdes der med i byerne Fåborg: Der er pt. fokus på bustrafikken.
– orientering og
Starup-Tofterup: Projektet omkring åen er
erfaringsudveksling.
nu kommet så langt, så der skal penge
Hver by orienterer.
hentes hjem fra LAG. Dette har vist sig at
kræve en del papirarbejde.
- Fåborg
Alle arbejdsgrupperne er fortsat aktive. Og
- Starup-Tofterup
byen går i gang med udviklingsprojektet
”Blomstrende Landsby”.
- Agerbæk
Agerbæk: - Hjortkjær & Årre
Årre: Arbejdet med niveau 2 i projekt
”Blomstrende Landsby” er gået i gang.

6.

Vores fælles Fokusområder
1. Cykelstier opdatering
2. Marathon opdatering
3. Event på Marathon ruten
i 2012 (forslag)
4. ”Flere bor energirigtigt”
Indsatsområde fra
kommunalt fællesmøde.

#1: Agerbæk og Fåborg laver oplæg til
skrivelse til kommunen. Denne skal senest
indsendes i juni 2012, og allertidligst i 2013
vil der kunne ske noget.
Det aftales, at vi skal have lavet et samlet
kort over UR Helle Øst og få indtegnet
ønskede cykelstier. Herefter kan vi prioritere.
Det kunne være en ide at lave det sammen
med UR Helle Vest?
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Se bilag.

#2: Sloganet for marathonen bliver:
Varde Marathon 2012 Natur & Familie
Der har været rundsendt referat fra
styregruppens møde. Processen med
planlægningen skrider fremad.Der arbejdes
på at få lavet plakater, brochurer og foldere.
Der er lavet budget for løbet, og
økonomigruppen arbejder videre med bl.a.
sponsorater. Herunder vil man også forsøge
at involvere Varde kommune i projektet.
Der skal laves en regulær forening, der skal
stå bag marathon projektet aft.
økonomidelen. Kan man bruge UR Helle Øst
til dette? Connie undersøger.
#3: Der diskuteres en form for cykel event på
ruten igen i 2012 eller 2013. Stemningen i
UR er mest for at vente med et event til 2013
for ikke at tage focus fra selve Marathon
løbet. Jens Peter indkalder ”stigruppen” igen.
#4: Der blev drøftet en del på det
kommunale fællesmøde. Focus vil være på at
lave en energimesse – primært rettet mod
private, men også at få igangsat projekter i
landsbyerne.
Dette punkt skal drøftes videre på næste
møde. Det er væsentligt, at alle byer er
repræsenteret her.

7.
8.

Udviklingsrådets hjemmeside
-

Nyt fra hjemmesiden?

-

Næste års mødeplan

Mødeoversigt over FUR møder
m.v. er udsendt. Vi ligger vores
mødekalender til rette efter den.
Forslag til mødedatoer for 2011:
Mandag d. 30/1, Fåborg
Tirsdag d. 3/4, Årsmøde Agerbæk
Onsdag d. 20/6, Årre
Torsdag d. 27/9, StarupTofterup
Mandag d. 17/12, Fåborg

Referaterne bliver lagt ud på hjemmesiden.
Mødedatoer for 2012:
Mandag d. 30/1, Fåborg
Tirsdag d. 3/4, Årsmøde - Agerbæk
Onsdag d. 20/6, Årre
Torsdag d. 27/9, Starup-Tofterup
Mandag d. 14/1, Fåborg (2013)
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8.

Evt.
Spisning (bemærk egenbetaling
på kr. 100)

Husk UR Helle Øst kan få annoncer under
Varde Kommunes rubrik i ugeaviserne
(eks.vis ved indkaldelse til årsmødet).
Der har været en del flere udgifter til møder i
2011, da UR Helle Øst’s budget har skullet
dække både for stigruppe, marathongruppe
og UR’s egne møder.
Det er derfor foreslået, at møder fremover
max. må koste kr. 300,- (derudover er det
egenbetaling).
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