
Referat fra møde den 27/8-15 kl 17.00  vedr. messe  

Deltagere: 

Gert Udv.råd Helle Vest og Næsbjerg Borgerforening. 

Anders Agerbæk Erhvervsforening 

Claus Udv.råd Helle Øst 

Katrine Årre Borgerforening 

Jørn: Årre Borgerforening/Udv.råd Helle Øst 

Jens Chr: Agerbæk lokalråd 

Poul: Agerbæk Udvikling 

Casper: Årre Boldklub 

Ingrid: Helle Skytteforening 

Heidi Nordenskov Borgerforening 

Peder: Helle Hallen 

 

Dagsorden og referat: 

1. Velkomst og præsentation: 

Peder bød velkommen og præsentation bordet rundt, da der var mange nye ansigter på banen.  

2. Opsummering fra sidste møde 

- Idegrundlag 

- Peder orienterede kort om ide og formål med messen og temaet: land, bolig og fritid.  

Målet er 10.000 gæster og at vi når langt ud i landsdelen for at tiltrække nye til vores 

område. Der henvises også til referat fra første møde den 25/6-2015 

- Erhvervskonference i efteråret 2015  

- Claus har forsøgt at få etableret et møde med ProVarde henover sommeren, men har ikke 

været muligt. Claus forsøger igen at få et møde i stand, evt. med henblik på afholdelse på et 

senere tidspunkt.    

- Messe 

- Claus har haft fat i formanden for Sydvestjysk Landboforening, som umiddelbart er positiv, 

men påpeger også en masse restriktioner ved udstilling af dyr. 

- Peder har talt med Thyge Nielsen, som har fostret en ide om en Mælkemesse, da vi er det 

mest ko rige område i DK. 

 

 

3. Det videre forløb  

Konkretiseringen af ideerne formede sig som en brainstorm om, hvordan en messe kunne sammensættes 

omkring temaet Land, bolig og fritid. 



Hal 1: Udstilling med temaet: Bolig 

- Lokale håndværkere 

- Større byggefirmaer udefra 

- Finansiering (Kreditforeninger, banker mv) 

- Ejendomsmæglere 

- Byggegrunde v/Varde kommune/private udbydere 

- Energi og ventilation 

- Radio, tv og IT 

- Boligindretning (møbler, tæpper mv) 

- Arkitekter 

Hal 2: Udstilling med temaet: Fritid 

- Lokale idrætsforeninger (HIS) 

- Spejdere 

- Jagt- og fiskeriforeninger 

- Rideklub 

- Små idrætsaktiviteter kan afprøves i hallen 

- Sportsforretninger 

- Outlets 

- Jagt og fiskeri butikker. 

- Sundhedsorganisationer (hjerteforening, gigtforening osv) 

- Center for sundhedsfremme, (Varde kommune) 

- Vi i Naturen, (Varde kommune) 

- Svævefly (lige udenfor hallen) (Bolhede Svæveflyverklub) 

- Droner (lige udenfor hallen) 

Hal 3: Udstilling med temaet: Fødevarer 

- Lokale produkter fra gårdbutikker mv (gedeost, økologiske varer, alm. oste, kød, honning, is mv) 

- Lokale fødevarebutikker, vinbutikker mv. 

- Arla produkter (evt. udenfor) 

- Tiese produkter 

- Danish Crown produkter 

- Kendt kok, der laver smagsprøver (Claus Holm eller en anden kendis) 

Cafeteria 

- smagsprøver kan købes som retter i cateriet 

Udendørs på boldbanen med temaet: landbrug 

- Dyreudstilling, nok primært mindre dyr  

- Mælketema (Arla) 

- Maskinudstilling 

- Biler 

- Motorcykler 

- Gårdbesøg til nærliggende kvæggård (transport med traktor og vogn) 



Speakers Corner udendørs: Politik 

- Politiske partier 

- Politiske interesseorganisationer, fagforeninger mv 

 Andre ideer og tanker 

- Kan vi få skolerne involveret og hvordan 

- Kan der laves mulighed for en mindre tur rundt i vores område for se på bosætning og 

fritidsmuligheder, attraktioner mv. (evt. i en minibus) 

- Underholdning/foredrag skal overvejes – evt. i mødelokale 

- Tidspunkt for messen tænkes at være i weekenden 17-18 sept – måske overvejes om det skal være 

en fredag/ lørdag i stedet?  

Økonomi 

- Forslag om fri entre, men pris for parkering.   

- Måske pris for minibus-tur og transport til gårdbesøg? 

- Forslag om differentieret pris på stande afhængig om det er lokale eller større eksterne firmaer. 

Nedsættelse af arbejds-/sparringsgrupper 

- Den tematiske opdeling af messen kan danne baggrund for en opdeling i forskellige grupper. 

o Fritid - tages op på næste His Møde, om der kunne være nogen interesserede her. 

o Bolig - primært erhvervsfolk 

o Fødevarer  

o Landbrug 

o Speakers Corner. 

- Der skal findes personer til de forskellige områder snarest – alle overvejer og melder ind til Peder 

med konkrete emner til de forskellige områder. 

- 1 formand fra hvert område kunne så udgøre en styregruppe sammen med centerlederen + evt. 1-2 

mere. 

- Det blev også drøftet, at med messens omfang blev det nok nødvenlig at leje hjælp ind til 

planlægning og gennemførelsen. Peder kontakter Jens Christiansen, som tidligere har stået for 

dyrskuet i Varde.  

4. Næste møde 

- Næste møde torsdag den 8/10 kl 17.00 er et fælles møde for alle. 

- Sparringsgrupper skal træde sammen derefter  

- Konceptet skal klar inden jul og væsentlige aktører kontaktet og på plads 

- Tegning af stande i øvrigt efter nytår 

- Planlægning af aktiviteter øvrige aktiviteter efter nytår. 

5. Eventuel 

Referat: Peder Foldager 


