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 Formanden orienterer 

- Lars deltog ved sidste FUR møde. Referatet er rundsendt. 

- Jens Peter og Lars har deltaget i FUR – udflugt. Der blev undervejs set flg.: 

Astrup: Nedlagt mejeri, hvor der i dag drives Spar Købmand. Foreningsejet. 
Stadil: Nedlagt mejeri, hvor der i dag er erhvervslejemål samt atelier. Privatejet. Ejerne har sammen med 

byens borgere istandsat pladsen foran mejeriet, således det i dag fungerede som bytorv.  
Bovbjerg Fyr: Her driver et selskab bag fyret i dag cafeteria og galleri. 

Fur: Ø-samfund, hvor der gøres meget for at tiltrække kreative mennesker. 
Rødding/Spøttrup: Lokalsamfund, hvor man arbejder aktivt på byudvikling. Rødding er kendt som Æblets 

By, og er arbejder bl.a. med videnscenter om æbleproduktion, fremstiller cider mv. Aktiv by med mange 

spændende projekter. Eks.vis også fået lavet tilbygning til hal – et projekt til 18 mill. Kr, som er nået ved 
hjælp af kommunale, private og fondsmidler.  

I Skive kommune har man opdelt kommunen i 5 områder, hvor man har pendant til Varde Kommunes 
udviklingsråd. Hvert råd får 1 mill. årligt til udvikling. De 5 råd har sammen lavet et udvalg, som uddeler 

1 mill. (af det samlede støttebeløb på 5 mill.) årligt til projekter der vedrører forsamlingshuse i 

kommunen.  
- Viva Varde møde. Her deltog 11CityDesign ved sidste møde. Dette firma arbejder med projekter om 

byudvikling for borgere. De vil gerne lave et projekt ”Varde Nybygger”, hvor målet er at få 25 kreative 
familier til at flytte til kommunen. Der arbejdes med en model, hvor familierne/målgruppen bliver aktivt 

involveret, og hvor kommune og erhvervsliv også er stærkt involveret. Der bygges klyngeboliger som 

beboelse. Projektet er dyrt – og boligprisen er dyr, men der arbejdes videre med det – muligvis med en 
tilretning til mere lokale forhold.  

- Ved Brunch og Bolig deltog ca. 65 pers. Kommunen havde haft forventning om højere deltagerantal, men 
ejendomsmæglerne var glade for tiltaget. Der arbejdes på at lave et nyt tilbud d. 14. april 2013. 

- En del familier fraflytter kommunen efter et par år. Muligvis fordi de ikke falder til i deres boligområde.  
- Der er modtaget skrivelse fra Varde kommune vedr. et mobilmøde. Som led i Viva Vardes mål om at 

være den mest digitale kommune, vil man mødes med Teleoperatørerne for at drøfte mobildækning i 

Varde kommune – og UR anmodes om tilbagemelding om problemområder. Fåborg har store problemer 
med dækning – og det er underordnet hvilket selskab det handler om. Måske Hjortkjær (Ingrid – kan du 

afklare?) 



Alle bedes give Jens Peter yderligere tilbagemelding om problemer/huller i dækningen senest d. 5. 

november.  
 

 
 Varde Marathon 

Der er stolthed over forløbet med arbejdet op til løbet og selve løbsafviklingen. Umiddelbart er der 

positiv stemning for afholdelse af løbet til næste år, men der afventes evalueringsmøde med alle 
frivillige hjælper, før tovholdergruppen træffer beslutning.  

Økonomien hang sammen – og et løb til næste år vil ikke kræve den samme investering, da der nu er 

indkøbt en del materiale, der kan genbruges.  
Tidspunktet for et løb i 2013 vil muligvis blive rykket lidt frem, men det afhænger af løbskalenderen.  

Der stilles forslag om et 10 km. løb. Da målgruppen også har været familie (til løbere) er det vigtigt at 
bibeholde familieløbet på 4,2 km., men kontaktpersonerne tager forslaget med tilbage til 

tovholdergruppen.  
Det har tidligere været aftalt, at ekstra ”bevillingen” på kr. 10.000 fra Viva Varde skal gå til Varde 

Marathon. Der fratrækkes et beløb på kr. 3.000, som har været brugt til møde m.v. for gruppen, der 

stod for at etablere Marathonruten. Connie overfører kr. 7.000 til Varde Marathon.  
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 Opdatering omkring SE 

Agerbæk er færdig med projektet. Udbyttet til Lokalrådet blev på kr. 38.000, som der nu skal fordeles.  

Fåborg er netop gået i gang med projektet.  

Årre opland er gået i gang. 
 

 

 

 Hvad arbejdes der med i byerne – orientering og erfaringsudveksling 

Fåborg: Udfordringen med købmandsbutikken fylder en del. Bestyrelsen arbejder pt. med Glejbjerg 
Brugs. Kan der findes en aftale/løsning af den vej, så der er mulighed for at der består en 

købmand/brugs/indkøbsmulighed.  
Derudover er arbejdet med SE gået i gang.  

Agerbæk: Projektet med multihus/idrætsfaciliteter til skole og børnehave er undervejs. Det kommer 
med på kommunens budgetseminar, og der har været oplevet en god opbakning fra lokale politikere.  

Der er indsendt høringssvar vedr. jernbanen. Agerbæk ønsker den nedlagt.  

Derudover har der været arbejdet med byforskønnelse, en arb.gruppe under borgerforeningen har 
arbejdet aktivt med dette, bl.a. på hjørnet ved Debelvej, og på Torvet i midtbyen.  

Børnehaven er taget i brug.  
Starup-Tofterup: Der har været holdt et møde med arb.grupperne. Nogle arbejder aktivt, andre ligger 

stille. Til foråret planlægges et stormøde for alle grupper/foreninger. Muligvis skal der ses på at ændre 

strukturen for foreningslivet el. a. Dette for at imødekomme udfordringen med at finde folk, som vil 
engagere sig i bestyrelser m.v.  

Derudover arbejder der med Å-projektet og sti-projektet.  
Årre: Der holdes et møde med Fåborg og Hjortkjær om et eventuelt bladsamarbejde. Projektet med SE 

er gået i gang. Boldklubben er i gang med en stor omstrukturering af opgaver/bestyrelse/organisation 

m.v. Byen skal i gang med kloakseparering. Og der arbejdes fortsat med projekt Blomstrende Landsby. 
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 Fælles focusområder 

- Der er ingen kommentarer til Rusmiddelpolitikken.  

- Vedr. emnet ”Flere bor energirigtigt” besluttes det, at vi ikke vil afholde energimesse målrettet 

private. Dette arbejder Viva Varde med, og det er mere væsentligt at vi bakker op om dette. Der 

 

- 

 



har været afholdt temaaften i september måned. Det skal afklares, hvorvidt og hvornår der afholdes 
et lignende arrangement.  

I stedet diskuteres muligheden for at lave arrangement for lokale grupper om, hvordan man 

skaber/iværksætter et ”stor skala projekt”, eks.vis med solenergi eller lignende, som kommer hele 
byen eller mange husstande til nytte. Det aftales, at der skal bruges en hel mødeaften til diskussion 

om dette emne. (Næste møde d. 14/1 2013) 
 

 
 Økonomi 

I 2013 forventes tilskuddet til UR (hvert råd) at blive ekstra kr. 30.000 – i alt således kr. 36.000. 

 

 

 Evt.  

Husk møde d. 8/11, kl. 19.30 – 20.30 vedr. kommuneplanen. Mødested Mødelokale 2, Toften 2, Årre.  
Inputs til mødet kan være: 

- Væsentligt at Varde kommune fortsat vil stille garanti til boligforeninger ifm. byggeprojekter 

- Sikre at der er kommunale byggegrunde i de små lokalsamfund 
- Hjælpe med udvikling i de små lokalsamfund – eks.vis projekt ”Lokalsamfundsudvikling” 

 
Husk møde d. 15/11, kl. 17.00 med byrådet i Hodde-Tistrup Hallen. 
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