
Helle Øst  

Udviklingsråd 

 

Dagsorden Udviklingsrådsmøde 

Dato: 6. oktober 2014 kl. 19.00 

Sted: Fåborghus 

 

 

Mødedeltagere (udsendt til): 
Anders Schmidt, Jens Peter Christensen, Lars Bo, Ingrid Sand, Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen, Conni  Skydt, 

Claus Jeppesen, Bent Andreasen, Søren Bundgaard, Peter Fornits. 

Fraværende: 
Anders Schmidt, Ingrid Sand, Jørn Pedersen. 

 

 

Udviklingsrådet har pr. dags dato fået to nye medlemmer fra Agerbæk som afløser de 2 afgåede. Der mangles 

dog stadig at få besat en post fra Agerbæk. 

De nye medlemmer som Udviklingsrådet byder velkommen er: 
Søren Bundgaard og Peter Fonits. 

 

 

 
 Sidste møde 

Man konstaterede at sekretær Anders Schmidt ikke havde udsendt et referat af sidste møde? 

 

 

- 
 

 Formanden orienterer 

FUR: 

Der har ikke været møde i FUR siden vort sidste møde. Der er møde på onsdag hvor Lars Bo deltager i 
mit fravær. 

 Strategimøde:  
Der er ikke kommet nogen afklaring på, hvilken strategi kommunen skal følge. 

 Ansøgning om støtte til fodterapi: 

Vil gerne have støtte til radioreklamer. Formanden har henvist til Varde Erhvervs og Turristråd. 
 

 
 



Hvad arbejdes der med i byerne – orientering og erfaringsudveksling 

STARUP: 

Projektet om at få Tofterup Hotel åbnet igen på folkeaktier er mislykkes. Der er kommet tilsagn om 
500.000 kr., men der skal i alt samles 800.000 kr. Derfor er alle papirer om tilsagn til køb af aktier 

makuleret og den videre fremtid kendes ikke. 
ÅRRE: 

Der grave stadig kloaker, som fylder meget gadebilledet. 

Årre har fået 400.000 kr. fra A. P. Møller fonden til etablering af ”Oasen”, et nyt grønt rekreativt 
område, der etableres på parkeringspladsen over for kroen.  

Der holdes høstfest på Årre Kro 
FÅBORG: 
Der er holdt grilleaften den 12. sep. 2014 på stationen med 120 deltagere, - FLOT!  

AGERBÆK: 
Der søges LAG midler til en madpakkehus i Engskoven 

Mere lys til torvet. 

Der graves kloaker i Agerbæk. 
VRENDERUP: 

Claus har været inviteret til møde om anlæggelse af cykelsti fra Nordenskov til Helle Hallen. Cykelstien 
er nu ansøgt af ”Cykelstigruppen” v/ Ejvind Haarh Hansen, Nordenskov. 

Der er blevet foretage en trafiktælling midt i krydset i Vrenderup by, som forarbejde til kommende 

cykelstier fra Nordenskov, Fåborg og Agerbæk, og evt. Næsbjerg. Tællingen har vist at der passere 
1542 biler (ÅDT Års Døgn Trafik) i gennemsnit i døgnet. Det er kun en del af trafikken i Vrenderup, da 

trafikken til Genbrugspladsen fra Nordenskov og Næsbjerg, til Helle Hallen fra Starup, Agerbæk, Fåborg 
og Årre ikke er talt med. 

Vi har holdt høstfest med 56 deltagere. 
 

BYPLANUDVIKLNGSMØDE 

Nogle rådsmedlemmer har været til møde om fremtidig byplanlægning på kommunekontoret i Årre. 
Mødet blev oplevet som et positiv og konstruktiv møde, hvor fremtidige muligheder blev drøftet. 

 

 

 

Fælles focusområder 

Trafikgruppen (Lars Bo) 
CYKELSTIER: 

Cykelstien imellem Agerbæk og Fåborg. Projektet står stille fordi en lodsejer stritter imod med 
henvisning til paragraf 3 områder ved bækken. Der skal nu eksproprieres og det vil trække ud med 

tilladelser.   

Der er kommet statsmidler til en ny cykelsti 40 % i statstilskud ved Toftnæs ved Alslev. 
Der henstilles til at vi er opmærksomhed på disse statsmidler. 

BUSSER: 
Ungeudvalget er kommet med et oplæg til bedre busforbindelser bl.a. fra Kvong. 

Der opfordres til at UR-medlemmer kommer med forslag til bedre busserruter. 

Der ønskes bedre busforbindelser igennem Fåborg og bedre forbindelse for skolebørn til Campus i Varde 
 

Efterrårsmødet med kommunalpolitikerne 

Mødet foregår en 17. november kl. 17.00 i Hodde-Tistruphallen. 

 



Planlægning og drøftelse af UR Helle Øst’ Borgermøde 

o Aflysning af Hanne Jespersen den 24. nov. 2014. Jens Peter søger for det. 

o Endelig dato for Borgermødet bliver vedtaget senere, da tiden til forberedelserne er usikker. 

 
Følgende skal være på plads om kendskab inden Borgermødet: 

 Hjemmeside  

 Nyhedsmails (tilmelding på hjemmeside) 

 Pressemeddelelser 

 Flyers – plakater – banner? 

 Kartotek 

 Invitationer 

 Personlige henvendelser til centrale aktører om ”mobilisering” og støtte: 
o Borgerforeninger / Lokalråd / Idrætsforeninger 
o Erhvervsråd 
o Politikere 

 
Claus forsøger efter bedste evne at få hjemmeside, nyhedsmails og pressemeddelelser klar til medium 
oktober, men vil om ingen omstændigheder love at deadline holder! 
 
ALLE udfylder kartoteket, så vi får så mange organisationer og aktører med som muligt. 
 

Indflydelse: 
Hvem vil komme til et møde i en organisation som ingen indflydelse har? 

Det er forsat en opgave for UR at få mere indflydelse i form af økonomiske midler og lokal 
selvbestemmelses ret for at styrke nærdemokrati og sammenhængskraft. Derfor skal vi inden 
borgermødet afklare vores egen værdi for borgerne og vores indflydelses ret. 
 
Følgende skal være på plads om indflydelse inden borgermødet: 

 Møde med Byrådet – Udviklingsrådene og Arne Bisgaard 

 Overflyttelse af UR til økonomiudvalget 

 1 million i budget 

 Lokal selvbestemmelsesret over udvalgte områder. 

 Møde med vores lokalpolitikere 
o Thyge Nielsen 
o Poul Rosendahl 
o Holger Grumme 
o Keld Jacobsen 

 
Jens Peter tager for kontakt til FUR for i samarbejde med dem at få indflydelsesretten på plads. 
 
 

 



 Økonomi 

Iab. 

 

 

 Evt. 

Næste planlagte møde er 24. november 2014 Fåborghus 
 

 


