Helle Øst
Udviklingsråd
Referat
Udviklingsrådenes møde byrådet.
Dato: 17. november 2014 kl. 17.00
Sted: Tistrup Hodde Hallen
Referent: Claus Vestland Jeppesen
Mødedeltagere (udsendt til):

Anders Schmidt, Jens Peter Christensen, Lars Bo, Ingrid Sand, Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen, Claus
Vestland Jeppesen, Bent Andreasen, Peter Fornits.

Fraværende:

Anders Schmidt, Ingrid Sand, Leif Ventzelsen, Peter Fornits

Efterårsmødet mellem Byrådet og Udviklingsrådene 17. november 2014. kl. 17.00 – ca. 21.00 i HoddeTistrup Hallen, Lærkevej 23, 6862 Tistrup.
Der var ca. 100 deltagere.
På mødet varder gode og relevante indlæg

Dagsorden med kommentarer fra mødet
Alle mødets indlæg blev videooptaget og kan findes på kommunens hjemmeside under FUR og på Tistrup
News. Derfor er referatet her kun med korte kommentarer.
1.

Velkomst v/formanden for Udvalget for Kultur og Fritid, Lisbet Rosendahl.
https://www.youtube.com/watch?v=DH_9tIEBkS0

2.

Oplæg om fremtidig organisering af samspillet mellem FUR og de politiske udvalg i Varde
Kommune v/Kommunaldirektør Mogens Pedersen.

Man arbejder på at sætte mødet imellem Udviklingsrådene og Byrådet ned fra to til et årlig møde,
hver forår. FUR skal mødes med lokalkonsulenten 5 gange om året. Der er tanke for at
Udviklingsrådene skal have et lidt større budget.
https://www.youtube.com/watch?v=DH_9tIEBkS0
3.

Oplæg om borgerinddragelse og nærdemokrati v/direktør Lars Klüver, Teknologirådet

”Kritik skal vendes til vision”, - var en af Lars Klüvers budskaber.
Meget interessant gennemgang af muligheder ved organisering og borgerinddragelse. Hvordan man
kan gribe det an, få opbakning fra befolkningen, værktøjer til borgerinddragelser og afholdelse af
givtige møder. Helt klart noget der kan bruges i Udviklingsråds regi.

Det er vigtigt at holde vedvarede gang i projekter (on going). Det dur ikke med et stort forkromet
møde og så er det glemt (one off), ej heller lidt på og så lidt af (on / off). Lav kun få store møder og
mange små (on going).
Vi går imod ”Det samarbejdende demokrati” = borgerinddragelse. Det giver mere robuste beslutninger
ved at bruge og være åben over for ”massernes intelligens”.
Lars Klüver viste de to modsatrettede pile (beslutnings paradoks) > Beslutninger er størst i starten,
hvorimod < Motivationen for deltagerne er mindst og størst til sidst.
https://www.youtube.com/watch?v=yvfURm284vY
4.

Erfaringer fra samarbejdet om udvikling af landdistrikterne i Skive Kommune. Arne Bisgård
orienterer om, hvordan de ved fælles hjælp har fået finansieret projekter i Skive
Kommune.
https://www.youtube.com/watch?v=fEq1rCGPlqw

Arne Bisgaard forklarede om, hvordan man i Skive har et selvstændigt Landdistrikts udvalg som årligt
har et selvstændigt budget på 3 millioner kr. som de kan forvalte uden at spørge økonomiudvalget. De
skal kun spørge, hvis det er projekter til over en million.
Man støtter kun med 50% resten skal søges via fonde. Man støtter først dem der har samlet flest
penge sammen. Gennem årene har man fået gennemført renoveringer af idrætshaller for 131
millioner.
Der er et krydsfelt imellem politisk vilje og embedsfolk om hvor meget frihed der er lovlig.
Man har i Skive en frivillighedskonsulent, der hjælpe til med at gennemføre projekterne.
Arbejder kun med udvikling og ikke politik. Det er de frivillige der får lov til at bestemme, hvad
pengene skal gå til. Projekterne er født ude i de lokale samfund og gennemført med borger
inddragelse.

5.

Dialog blandt deltagerne ud fra overstående inspiration.
Herefter serveres en let anretning, så deltagerne får mulighed for at ”summe” over de tre
oplæg.

6.

Rigets tilstand herunder resultatet af budgetforhandlingerne v/borgmester Erik Buhl
https://www.youtube.com/watch?v=mEgYHfwR4d8

7.

Orientering om Vestbanen v/direktør Jens Kristian Ørnskov
En orientering om Vestbanens drift og fremtids planer. Jens Kristian Ørnskov kunne fortælle at han er
den eneste ansatte i Vestbanen og at alle andre aktiviteter er udliciteret!
https://www.youtube.com/watch?v=KuXRaxJgkCI

8.

Eventuelt
Claus Vestland Jeppesen havde et indlæg om, hvordan man ved fælles hjælp i Udviklingsrådene og
kommunen kunne forbedre kvaliteten af kommunikation og nyhedsformidling i lokalsamfundene i hele
Varde kommune ved bl.a. hjælp af forbedrede hjemmesider.
Tanken er at indlede et samarbejde med alle der administrerer en by-hjemmeside eller interessere sig
for webprogrammering, video og foto, journalistik osv. Det vil ske ved at indkalde til et møde i starten

af 2015, hvor rammene til projektet skal lægges. Projektet er blev kaldt Kommunikationsbevægelsen
med reference til andelsbevægelsen 2.0. Se indlægget her.
https://www.youtube.com/watch?v=gBYOov-UVYg

Næste møde:
????

