
Helle Øst  

Udviklingsråd 

 

Referat  
Udviklingsrådsmøde.  
Dato: 12. februar 2015 kl. 19.00  
Sted: Fåborghus  

Referent: Claus Vestland Jeppesen 

 
Mødedeltagere (udsendt til):  

Anders Schmidt, Peter Fornitz, Jens Peter Christensen, Lars Bo, Ingrid Sand, Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen, 

Bent Andreasen, Villy Pilgaard, Claus Jeppesen 

Fraværende:  
Anders Schmidt, Peter Fornitz, Ingrid Sand, Leif Ventzelsen, 

Andre deltagere: 
Fra Udviklingsrådet Helle Vest: Finn Ladefoged og Christian Jensen 

 

 

Møde med Helle vest: 
 
Fælles samarbejde i fremtiden: 

Fusion? 
Møder general? 

Årsmøde? 

 
Der skal ikke være en fusion imellem Udviklingsrådene Helle Øst og Helle Vest. Man ser en styrke i to 

Udviklingsråd med et tæt samarbejde, der har fokus hver sit geografiske område.  
Det opleves for eksempel, at der er lang vej interessemæssigt fra Roust til Nordenskov, - et Udviklingsråd 

kan blive for stor.  

 
Derfor vil fremtiden være et stærkt samarbejde imellem de to Udviklingsråd bestående af: 

 
1. Fast fælles mødeaktivitet 

o Minimum to gange årligt 

o Helle Vest vil inviterer i maj måned 
o Helle Øst invitere til efteråret 

o Eventuel møde inden fællesmødet med Byrådet 11. juni sammen med vores politiker. 
 

2. Udveklinger af informationer og erfaringer og ting der vedrører os alle 
o General underretninger. 

o Eks. Vindmøller – måder at gøre ting på – nye tiltag 

 
 

 



3. Arbejde med fælles projekter 
o Styrkelse af Helle Hallen 

o Turisme – Stisystemer – Ridestier – Holmeå - Udendørs aktivitet 

o Varde Marathon 
o Trafik og infrastruktur (Trafikgruppen skal genopstå) 

 
4. Afstemte dagsordener for at sætte en stærk agenda over for omverdenen.  

o Høringssvar 
 

Kommunikationsprojektet 

Claus fortæller at kommunikationsprojektet har udviklet sig fra en lille lokal Helle Øst projekt til at tage form 
som en stor platform for hele Varde kommunes lokalområde. 

 
Det har været en ”lang og forholdsvis hurtig rejse” fra ingenting i marts 2014 til enighed om iværksættelsen 

af en stor platform januar 2015 imellem mange forskellig parter og aktører. En projektgruppe har udviklet 

idéen og lavet en projektbeskrivelse. Den ligger nu klar til hørring og godkendelse Økonomiudvalget. FUR, 
Udviklingsrådene og Borgerforeningerne vil snarest modtage invitationer til informationsmøder om projektet. 

Projektgruppen består af Karsten Madsen (Ansager.info), Henry Koch (formand TistrupNews) Peter H. 
Kristensen (TistrupNews), Claus Vestland Jeppesen (Udviklingsrådet Helle Øst) i samarbejde med Jørgen 

Nielbæk og Hanne Jespersen fra Varde kommune. 
 

Detaljer om projektet kan læses i den udsendte projektbeskrivelse. 

 
Erhvervscenter Helle Hallen 

Hverken Udviklingsrådet Helle Øst eller Helle Vest har fået tilsendt nogen høringsmateriale fra Varde 
kommune om projektet med kontor og overnatning ved Helle Hallen. Det vækker undring og som er et 

forhold, der skal påpeges over for kommunen! Hvem gør det? 

 
Til trods for det har begge udviklingsråd afgivet et høringssvar! Dertil også et høringssvar fra Vrenderups 

beboer som et tillæg fra Udviklingsrådet Helle Øst. 
 

Vi overvejer, hvad vi kan gøre sammen for at fremme projektet. 

Vi skal holde hinanden underrettet når det kommer for respektive instanser f.eks. byrådet. 
 

Cykelstier Vandrestier Ridestier 
Claus har haft en snak med Peder Foldager om muligheden for Halle Hallen og Helle Ride Center som et 

centrum for ”Ride-turisme”. Tanken er at få skabt sammenhængende stisystemer rundt i Varde kommune, 
hvor man i naturområder kan ride fra sted til sted på hest.  

Lokalt er der mulighed for et system fra Helle Hallen gennem Vrenderup Mose – Helle plantage – Agervig – 

Karlsgårde – Varde å eller Holme å – Nordenskov – Starup – Bolhede eller Vrenderup plantage – Helle 
Hallen. Ja det er kun fantasien (lovgivningen, lodsejer og penge) der sætter grænser.  

 
SE-energi vil støtte et vedligeholdsprojekt ved Karlsgårde med et større beløb. 

 

Vi kan generelt slå på ”Rå primitiv udendørs turisme” med jagt, fiskeri, vandring, cykling osv. 
 

Varde Marathon 
Helle Øst har været ”fødselshjælper” for Varde Marathon som i dag er en selvstændig forening. Desværre 

har foreningen været i krise og sidste år blev arrangementet ikke til noget. Der afholdes 26. februar 2015 kl 
19.30 på Agerbæk Hotel generalforsamling. Alle der vil bidrage til at Varde Marathon skal bestå er velkomne. 

 

Begge Udviklingsråd opfordre til at man i vores lokale idrætsforeningerne støtter op om Varde Marathon, for 
at få arrangementet op og stå igen. Og at de stadig bliver afholdt i vores område. 

 
Hvem kontakter de lokal idrætsforeninger med denne opfordring? 



 
ProVarde (Varde erhvervs- og turistråd) 

Helle Øst oplyser at de er medlem af ProVarde, der koster ca. 600 kr. om året. Det er et godt sted at danne 

netværk med erhvervslivet. Helle Øst vil gøre en indsats for iværksætteri i lokalområdet og her er ProVarde 
en stærk samarbejdspartner til praktisk hjælp med know how og mødeaktivitet. 

 
Byudvikling / lokaludvikling - Bosætning: 

Der tales om en mulig fælles indsats. I Helle Vest oplever man fremgang i bosætningen, hvor det ser mere 
sløjt ud i Helle Øst. 

Der ses muligheder i at hjælpe med integration af flygtninge og indvandre. Der tænkes på at lave en særlig 

velkomst til syrere og øst-arbejdere i håb om at de vil blive boende her. 
 

Vindmøller ved Ulvemose 
Projektet med vindmøller ved Ulvemose blev diskuteret. Den generelle holdning er at vindmøller ikke hører 

til i beboede områder, men ude på havet. Ulemperne for naboerne og erstatningspenge bliver ikke ligelig 

fordelt og er med til at skabe splid og ødelægge gode naboskaber. 
 

 

 

Konklusion 
Begge udviklingsråd ser frem til et godt og forstærket samarbejde i fremtiden. 


