
Referat fra udviklingsrådsmøde, Udviklingsrådet for Helle Øst, 

mandag den 14. januar 2013 kl. 19:30 i Fåborghus, Fåborg 

 

Til stede: Connie Ibsen, Jens Chr. Sørensen, Gitte Larsen, Jens Peter Christensen og Lars Bo. 

Afbud fra: Lene Conradsen, Anders Schmidt, Birte Skovbjerg, Ingrid Sand Simonsen og Tina Søndergaard. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde 

2. Formanden orienterer 

- FUR-møde  

- Udarbejdelse af kort beskrivelse af UR Helle Østs arbejde. Hvem gør hvad? 

- Den gode historie – ideer? 

- Nyt møde mellem byråd og UR 28. maj 2013 

3. Hvad arbejdes der med i byerne – orientering og erfaringsudveksling 

4. Fælles fokusområder 

- Politkker i høring (ingen aktuelt) 

 - Arrangement for grupper vedr. ”storskala-”energiprojekter for landsbyer / mange husstande. 

Drøftelse og planlægning. 

5. Økonomi 

6. Fastlæggelse af næste møde. 

Eventuelt 

 

 

Ad 1: Referatet fra sidst (30.10.2012) blev godkendt uden rettelser. 

 

Ad 2: FUR ønsker større synlighed af, hvad vi arbejder med, og hvilke resultater vi opnår. Til Viva-Varde 

savnes der deltagelse i renholdningsgruppen. Lars meldte sig - med en erklæring om, at 

udgangspunktet for ham er et fokus på den forureningsbekæmpelse, der består i at begrænse CO2-

udslip frem for henkastet emballage langs vejene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



Mødet med kommunalpolitikerne, der var planlagt til 28. maj, udskydes, indtil den nye 

kommunalbestyrelse er valgt.                                                                                                                                             

Man vil forsøge at synliggøre vort arbejde via Face book.                                                                                

Søndag den 8. september afholdes det årlige ”marked” ved Karlsgårde Sø.  

”Den gode historie” blev diskuteret: Hvor er den? Jens Peter og Lars blev sat på inden 1.2. at indberette 

den/dem.  De oplagte emner ligger i beskrivelser af (1) Varde Maraton, som blev afviklet i oktober 

sidste år, og som på baggrund af sidste års succes gentages 6. oktober i år, (2) Helle Erhvervscenter, 

hvor vi fik vendt en negativ indstilling i kommunalbestyrelsen til det modsatte og (3) prioriteringen af 

cykelstien Fåborg-Agerbæk på bekostning af de øvrige akutte behov for cykelstier i vores område.   

Vi skal også have afviklet vores generalforsamling før udgangen af april. Helle Vest afholder deres med 

et besøg på Roust Spær. Vi tog ideen til os og vil kontakte Jyllak med henblik på evt. at afvikle vores 

generalforsamling kombineret med et virksomhedsbesøg hos dem.  Jens Chr. tager sig af kontakten til 

Jyllak om tanken.  

 

Ad 3: Årre (ingen til stede) men vi mener at vide, at de ihærdigt arbejder videre på deres anden blomst i 

”Blomstrende landsby.” Fåborg: 2 ildsjæle fra Fåborg er indstillet til Varde-pris. Spar-købmandsbutikken 

er lukket. Spørgsmålet i byen er nu, hvad man skal gøre med den fællesejede bygning, der husede 

butikken. Agerbæk: SE-midler skal fordeles af lokalrådet. Man har fået lovning på, at kommunens 

vejafdeling vil se på trafikproblemerne omkring Debelvej sammen med lokalrådet. Man har ikke 

indstillet nogen kandidat fra Agerbæk til Varde-prisen 2012. Derimod har man været meget 

interesseret i diskussionen om Helle Erhvervs Center (ved Helle Hallen), hvor der er opbakning bag 

udviklingsrådets skrivelse til kommunalbestyrelsen. Og så er der Multihallen ved skolen, som man har 

arbejdet med. Vrenderup: Man er særdeles positiv over for initiativerne omkring Helle Hallen med 

etablering af kontorer og motel. I Starup-Tofterup er der nyorganiseret i arbejdsgrupperne under 

lokalrådet og Borgerforeningen. ”Grøn Eng” projektet er næsten fuldført, og en koholderforening er 

dannet. Det har vist sig, at der er temmelig mange regler og praktiske problemer omkring tilsyn med 

sådanne kreaturer i fælles løsdrift – dog ikke værre end, at man regner med at finde løsninger på disse 

udfordringer. Der er også god udvikling i arbejdet med stierne i landskabet omkring byen, så de bliver 

mere turistvenlige.  

 

Ad 4: P.t. intet i høring. Jens Peter og Lars laver udkast til møderække for borgerne til orientering om 

muligheder for fælles energiprojekter i stor skala. Foreløbig har Lars i sidste uge haft et uformelt møde 

med bestyreren af Helle Hallen, Henning Mernø, for at følge op på diskussionen omkring tilladelse til 

opførelse af et ”Helle Erhvervs Center” på hjørnet af Vrenderupvej og Hellevej på et areal, som så skulle 

udmatrikuleres fra Helle Hallen til formålet. Det er væsentligt for hele projektet, at alle er klar over, at 

det mulige erhvervscenter skal være et selvstændigt A/S økonomisk helt uden forbindelse til Helle 

Hallen, som skal fortsætte som altid. Lars introducerede tanken om, at vore ideer om fælles energitiltag 

til nedbringning af CO2-udslip fra primært opvarmning i vort område også kan etableres tæt på Helle 

Hallen – evt. i forbindelse med denne og/eller et kommende erhvervscenter. Umiddelbart ville det jo 

være oplagt, hvis erhvervscentret blev bygget med en tagkonstruktion, der muliggør montering af 

solceller. Tagfladen kunne fx så udlejes til et lokalt andelsselskab dannet af forbrugere i vort område. 

Også Helle Hallens Hal 2 har en fin tagflade til det formål. Men det er tvivlsomt, om Helle Hallen må gå 



ind i at udleje tagfladen. Ved evt. etablering af solcelleanlæg på erhvervscentret kan man dog forestille 

sig, at Helle Hallen samtidig etablerede tilsvarende solceller til eget forbrug på Hal 2, som vil ligge i 

umiddelbar forlængelse af erhvervscentret, så solcelleanlæggene kan fremstå optisk som et hele. Men 

også andre CO2-besparende anlægstyper kan man forestille sig etableret i en nærhed af Helle Hallen. 

Henning Mernø ser gerne projekterne udvikle sig til en klynge af aktiviteter, der også idemæssigt 

inkluderer Helle Genbrugsstation, som lanceres som Helle Udviklingspark. Alle tankerne falder jo godt i 

tråd med Varde Kommunes ambitioner om at blive den reneste og den sundeste kommune i landet. 

Det vil bestemt ikke genere mig, hvis ”flagskibet” for realiseringen af disse ambitioner kom til at ligge 

her i Helle Østs område! På torsdag holder jeg en tilsvarende uformel snak med en af initiativtagerne til 

Erhvervs Center Helle, advokat Jacob Saabye-Brøndum. Det væsentlige er, at vi alle holder hinanden 

orienteret om udviklingstanker, så vi ikke kommer til at ”snuble” over hinanden eller utilsigtet 

modarbejde hinanden med vore initiativer fra udviklingsrådet, Helle Hallen eller erhvervscentret. 

 

Ad 5: UR Helle Øst har dags dato kr. 6501,21 i kassen. De bevilgede 30.000,- udløses, når vores 

budgetplan er indsendt. 

 

Ad 6: Næste møde afholdes tirsdag den 26. februar kl. 19:00 igen her i Fåborghus. Vi valgte 

samme sted igen efter en kort diskussion om, hvorvidt det var vigtigt altid at flytte møderne 

rundt til de enkelte landsbyer. Vi enedes om at se området som ét hele, hvor en del aktiviteter 

foregår i Helle Hallen og andre sagtens kan ligge (næsten) fast i Fåborghus. Det er i en rimelig 

afstand for alle, det er bekvemt, og det er billigt.  

 

Eventuelt: Intet kom frem. 

 

Mødet hævet. 

Referent: Lars Bo 

PS: Efter mødet er jeg kommet i tanke om min egen irritation og frustration over ændringen 

omkring genbrugscontaineren fra Varde Forsyning: Jeg har nu mødt flere (også uden for Helle 

Østs område), der beklager sig over, at pladsen til papir er så voldsomt beskåret. Man har ikke 

noget imod at separere papir fra glas til genbrug. Men man er voldsomt utilfreds med, at 

pladsen til papir er formindsket i forhold til tidligere. Jeg foreslår, at Jens Peter sonderer 

stemningen hos de andre UR-formænd, og at vi tager det op på næste møde til diskussion, om 

vi skal beklage os officielt til kommunen over de nuværende vilkår for papiraffaldet.  

Lars. 


