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 Formanden orienterer 
Møde med frivillighedsrådet 
 
FUR 
Hanne vil lave nye videoer for FUR og udviklingsrådene. 
Vil lave en ny Pixi-bog. 

 

Møde med ØK 

Jens Peter og Lars har været til møde med ØK. 
 
Bosætning: 
Der er positiv udvikling i grundpriserne og det er nemmere at låne penge isger borgermesteren. 
 
Skole struktur: 
Det hele er i spil og der vil blive samlet fakta ind om  
Der kommer nyt tag på Starup skole 
Der vil blive kigget kritisk på om, der skal være så mange overbygningsskoler. 
Ingrid siger at det er vigtig at infrastrukturen er i orden, hvis der lukkes skoler.  
 
 
 

 

 

 

 Status på RUBAN 
Ruban projektet er i god gænge. Der skal være møde med kommunen den 5. november. 
 

Efterårets opgaver. 
Planlægning af mødet med foreningerne i november 
 
25. november afholdes mødet. 
Mødet skal være et åbent møde, hvor vi skal sparre med hinanden. 
Det kunne være sjovt at inviterer dem fra Vejen, Billund og Esbjerg. 
Hvordan går det med det med Arbejdsgrupperne fra Årsmøde. 
Hvilken form for Årsmøde skal vi holde i 2016? 
 

 

 



 Hvad sker der i byerne  
 
Starup:  
I Starup er der sket lidt udsmykning af grunden oppe ved rundkørslen. 
Det har været en optakt til et borgermøde  
Der var børnepasning. Men der kom ikke mange børnefamilier. 
Der var to fra Holsted, der facilliterede mødet. 
13 x 6 borde 
Hvad har man I byen I forvejen 
11 døre blev udsmykket 

Ingen bandt sig til noget som helst 
Bliver sat op på en virituel dør på Facebook og hjemmesider med mere. 
 
Der er sat af til den nye brugsforening ved rundkørslen. 
 
Der tales om hvad der skal ske med den gamle brugs og foderstof 
 
Fåborg: 
Planlæger et borgermøde, om udviklingsplan, hvor Jørgen Nielbæk er blevet inviteret. 
 
Agerbæk: 
Man er ved at finde en borgerforeningsformand, men der er ingen der har meldt sig. 
 
Udviklingsplanen er ude af borgerforeningens regi, og de enkelte projekter kører som selvstændige 
projekter 
 
Biblioteket skal lukkes I Agerbæk, der kan spares 400.000 kr. 
Udviklingsrådet bør bakke op om bevarelses af biblioteket. 
Lars vil lave et høringssvar. 
 
Vrenderup: 
Har holdt høstfest med succes med 58 deltagerer. 
 
Årre: 
Ingen repræsentanter fra Årre var til stede 
 
 

 

 

 Høringer  
Aktuelle høringer 
I Fåborg vil man ændre dele af byen til landzone, da en lokal landmand vil ændre hans dyrehold. 
Udviklingsrådet kan ikke mene noget på Fåborgs vegne, men støtte borgerforeningen. 
I Starup vil man omlægge hønseriget til skrabeæg og derved at omlægge produktionen. 

Borgerforeningen m. fl. har indsendt høringssvar. 
 

 Økonomi 
I.a.b. 
 



 Evt. 
Temadag til 6. klasse: Frivillighed lokalsamfundet 
 
Integration I Helle Øst 
 
Nye medlemmer til udviklingsrådet 
Agerbæk - aggressive kvinder.   
 
 

 


