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Formanden orienterer
Viva Varde giver hvert udviklingsråd kr. 10.000,00. De ønsker en kort beskrivelse af, hvad pengene
bruges til og hvor mange personer, der engageres i ”projektet”.
Derudover har Viva Varde givet kr. 10.000,00 til indkøb af SUP-surfbræt (et projekt under Natur/kultur
Varde).
Muligvis vil Viva Varde ligeledes i samarbejde med kommunen lave en form for energirådgivning, som er
rettet mod private.
Der har været afholdt møde i FUR, hvor Max Kruse bl. har orienteret om opfølgning på forårsmødet
med byrådet.
Kommunen vil bl.a. arbejde for at lave ”præ” høringer.
Ved høringsmateriale vil kommunen lave et kort resume af hvad materialet indeholder.
Høringsfristerne er lovbestemte, men kommune vil forsøge at advisere hvad der kommer.
UR skal ikke tages som gidsler i høringsrunder.
Det er ikke kommunens hensigt at yde flere midler til udviklingsrådene (ala de 20.000 kr, som vi
modtog i 2010/2011).

Bjarne Fly har pulje på kr. 100.000,00 til forskønnelse af en by – under 1.000 indbyggere. Enten kan
midlerne bruges til nedrivning/leje af arb.kraft fra kommunen/bruges sammen med andre
midler/osv.osv. Ansøgningsfristen er i august måned.
FUR har meldt ud, at puljen max skal gå til 2 projekter.
Agerbæk opponerer med kriteriet med max 1.000 indbyggere.
Der er møde i Agerbæk med velkomstambassadører d. 21. juni. Tilmelding kan nås endnu – eller
ambassadørerne kan ”bare” dukke op.
Opfordring til at bruge baglandet til at finde lokale seværdigheder, som kan komme med på
hjemmesiden/ i brochuren ”Små lokale perler”.
Der er møde vedr. Tambours Have d. 21/6.
D. 9/9 er der Karlsgårde Dag
Orientering om Årets Landsby 2012.
Orientering om Bosætningskampagnen i Varde Kommune – ”Vi står på hovedet”.
I løbet af efteråret får udviklingsrådene mulighed for at få lavet en folder. Hvert UR skal selv udarbejde
dem.
Vedr. Varde Marathon så arbejdes der for at få flere tilmeldinger. Der laves sandsynligvis en
konkurrence blandt de tilmeldte.
Opfordring til forskellige gimmicks i byerne. Eks.vis udlodder Kvist Industries en gevinst til den første
løber, der når Årre.



Opdatering omkring SE
I Agerbæk er projektet færdigt. SE går i gang med at grave omkring d. 1/8.
Fåborg (by) er endnu ikke gået i gang men borgerforeningen er pt. i gang med planlægningen.
Det er nu muligt at få tilskud alle steder ved nye tilmeldinger til SE.



Hvad arbejdes der med i byerne – orientering og erfaringsudveksling
Starup-Tofterup:
Der arbejdes fortsat i arbejdsgrupperne.
Projekt ”Den grønne Eng” er godt i gang.
Hjortkjær:
Der arrangeres fællesspisning/fest i byen ved Sct. Hans
Agerbæk:
Der arbejdes aktivt for en hal ved skolen. Gymnastiksalene er gamle og nedslidte, og det er relevant

med bedre idrætsfaciliteter ved skolen. UR Helle Øst vil gerne bakke op om det. Jens Peter laver
skrivelse med opbakning på vegne af UR. Skrivelsen rundsendes.
Fåborg:
1 år uden busser har sat sine spor ift. ex.vis udlejning og salg af boliger. Ligeledes har det haft meget
stor betydning for unge mennesker i byen.
UR Helle Øst vil sende skrivelse til Regioner samt Sydtrafik, hvori situationen problematiseres. Jens
Peter vil lave udkast til mødet i sep./okt. – send eventuelle inputs til Jens Peter.
Cykelstien mellem Agerbæk/Fåborg påbegyndes muligvis i 2013.
Årre:
Der arbejdes med projekt Blomstrende Landsby, samt planlægning af Årre dag ifm. Varde Marathon.
Der skal laves opfølgning på arbejdsgrupperne.



Hjemmeside
Der afholdes møde d. 20/8 vedr. GIS kort. Jens Peter og Birthe deltager.
Tina sender revideret medlemsliste til Birthe til at ligge på hjemmesiden.
Agerbæk har pt. ingen hjemmeside, der kan linkes til. Når en ny hjemmeside er etableret, sendes linket
til Birthe.



Økonomi
UR har ikke fået refunderet pengene fra Marathon gruppen. Regningerne er videresendt i maj måned.
Det aftales, at Jens Peter og Connie tager fat i h.h.v. Jesper og Erik vedr. betaling af fakturaerne.



Diskussion om UR Helle Øst’s opgaver og organisation
På baggrund af forårsmødet med byrådet diskuteres hvordan UR Helle Øst bedst organiserer sig, og
hvilke projekter/opgaver UR skal løse/igangsætte.
Der aftales et ekstra møde d. 13/8 2012, kl. 19.00 i Fåborg, hvor eneste punkt til diskussion vil være
ovenstående.



Evt.
Birthe oplyser, at der har meldt sig et interesseret medlem fra Vrenderup på banen. Hun videresender
info til Tina.
Der er modtaget svar fra Varde Kommune vedr. henvendelsen om rådhusbyggeri m.v. Jens Peter
rundsender til de andre UR formænd for evt. kommentering.

