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Referat fra mødet:  

Opstart af Fælles Strategiplan for Helle Øst  
Torsdag d. 22. oktober 2020 kl. 18:30. 

 
Sted: PowerTower Agerbæk, Storegade 6, 6753 Agerbæk 

 

Tilstede: Poul Verner Christensen, Årre, Hans Arne Kristensen, Agerbæk, 

Jan Skovbjerg, Fåborg, Mikkel Ottesen, Starup,  

Hans Peter Nielsen, Agerbæk, Martin Kristensen, Fåborg,  
Claus V. Jeppesen, Vrenderup, Ernst Luttikhedde, Starup,  

Jonna Buch Andersen, Agerbæk, 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

 

2. Valg af referent. 

Jonna Buch Andersen er valgt.  
 

3. Præsentationsrunde. 

 

4. Oplæg: Iværksættelse af ”Fælles Strategiplan” for Helle Øst. 
27. januar er baggrund hvor dette blev forelagt og vi skulle arbejde 

videre med. Coronaen satte en stopper for det videre arbejde. Nu 

starter vi igen. 

Stå stærkere for bosætningen 

Naturen – noget vi alle har at byde på 
Byens rum i Årre 

I Agerbæk har vi madpakkehuset.  

Hvis vi skal søge midler, er vi nødt til at have en plan.  

 
5. Debat: Ideer og forslag til ”Fælles strategiplan”. 

Claus fremlagde Blåbjergs Strategiplan 

• Levende og attraktive byer med tilhørende opland. 

• Det skal vi leve af. 
• Læringsmiljøer i pagt med naturen og kulturen. 

• Landsby samarbejder.  

 

Indsatsområder:  Sammen skabe rammer og opfylde menneskers 

behov.  
 

Forslag til indsatsområder: 

Claus fremlagde at bosætning, synliggørelse og markedsføring og 

erhvervsfremme vil være naturlige indsatser at tage fat i.  
Der er yderligere indsatsområder såsom: Turisme, skole og 

institutioner, fremkommelighed og infrastruktur, kunst, kultur og 
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fritid, integration, fundraising, fyrtårne, FN´s Verdensmål, fælles 

udviklingsstrategi, netværk og samarbejde og frivilligt engagement 

og rekruttering.  
  

Hans Peter: Det er bedre at fortæller hvad man gerne vil arbejde 

med – i stedet for at lave nogle ting og ikke fortælle om.  

Poul Verner: 14 punkter det er meget at skal arbejde med. 

Hvordan er det lige vi kommer i gang med det og hvad er der - der 
giver værdi for os og så er det vigtigt hvad vi er enige om.  

Hans Peter: Et ”fyrtårn” behøver ikke at være en bygning – men 

kan også være noget andet. Det kan også være noget med de 

arrangementer der bliver lavet og at vi fortæller om det og får folk 
med og glæden ved at gøre noget fælles.  

Helle Hallen og Holme å siger noget om  

Martin: Det skal være noget der giver værdi for os alle sammen og 

det er ikke noget f.eks. Fåborg Borgerforening løfter selv.  
Claus: Vigtigt at få markedsført vores skoler – det er det vores 

unge mødre tænker på når de skal bosætte sig.  

 

Alle mente, at verdensmål sniger sig ind sammen med de enkelte 
tiltag, der evt. bliver arbejdet med.  

 

Hans Peter:– foredrag i skolen/bibliotek kan være en mulighed og 

det er nemt at f.eks. at bibliotek i Varde kommer herud med en 

aktivitet og laver aktiviteten og så er der større chance for at det 
bliver til noget.  

Hans Arne: Vigtigt at informationen kommer ud i de andre 

landsbyer.  

 
Bosætning 

Claus: Glædelig at Varde Kommunen har udpeget Agerbæk til at 

være en centerby. Skam at de andre landsbyer ikke er med.  

Hans Peter nævner: At der skal laves en video om Agerbæk og at 
det er Annika Holmene tlf. 79947198, Varde Kommune som evt. kan 

kontaktes hvis man synes man vil have noget med i videoen.  

16 nye byggemodning. Kommunen rykker ikke annonce i avisen, 

hvis der er byggegrunde i Årre men i stedet kommer der annonce 

om byggegrunde i Varde både i JV og andre ugeaviser. Hvis man vil 
noget med bosætning – så bør man også annoncere for 

byggegrunde i de mindre byer.  

Claus undrer sig over at man ikke har gjort noget for at slå 

”pjaltene” sammen - Ruban og kommunen og får et forum til at 
synliggøre tingene.  
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Byggegrunde der mangles at blive solgt: 

Starup 5  

Agerbæk 4 
Fåborg 7 

Årre 18 

Der er ca. 30 byggegrunde tilbage.  

 

Poul Verner: Der er skole i Starup, Årre og Agerbæk, der skal 
tydeliggøres i markedsføringen.  

Mikkel: Kan vi ikke få et møde med kommunen – så de redegør for 

deres tiltag.  

 
Synliggørelse og markedsføring 

Claus: Der er afholdt møde om at arbejde om synliggørelse i vores 

område. Bladet Agerbækken vil ikke med og melder fra. 

Borgerbladet i Tofterup kan ikke klare opgaven. Det er kun fra Lars 
fra Lokalt Nyt i Årre, der har interesse. 

Formål var at få et større samarbejde mellem hjemmesider og 

lokalblade og kan komme på Facebook. Det skal ses i lyset af at 

synliggøre vores område meget mere.  
Martin efterspørger om der tilsigtes at vi skal have vores egen eller 

vi skal bruge Ruban til synliggørelse og det ønsker vi en afklaring 

på. 

Vi skal have et godt samarbejde med vores lokale aviser, og Jesper 

Christiansen laver podcast, så vi kan lave podcast både i Agerbæk, 
Starup m.fl. og her skal der også samarbejdes.  

Martin siger vi er nødt til at have grønt lys fra de forskellige 

borgerforeninger at/om vi skal stoppe med samarbejdet med Ruban 

og starte vores eget op.  
Martin: Noget af det vigtigste med en hjemmeside er at det bliver 

opdateret – for ellers er det ikke noget værd.  

Der drøftes at det er følsom med Ruban. 

 
Erhvervsfremme 

Claus oplyser, at der er interesse for at starte firmaer op i området 

og der starter et ny firma mere fra 1. januar 2021 i PowerTower i 

Agerbæk. Der er i forvejen et firma i PowerTower.  

Drøftelse af hvorvidt der kan komme butikker til området og det er 
en udfordring når der er meget nethandel.  

Hans Peter: Folk vil hellere køre 150 km og komme ind i f.eks. en 

jagtforretning på størrelse med Helle Hallen. Folk vil have kæmpe 

udvalg og lave priser.  
Drøftelse af gamle tomme butikker som er en skændsel i byerne.  
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Det vi efterspørger i PowerTower er, at der er en 

erhvervsambassadør fra hver landsby i området – der kan komme 

med ideer til hvad vi skal gøre.  
 

Turisme 

Claus: Vi har fået en henvendelse fra Skovlund-Ansager 

udviklingsråd om indlandsturisme. Og dem fra Skovlund vil gerne at 

vi skal satse på noget indlandsturisme. Mikroturisme er i fremmarch 
og måske kan det et eller andet og at vi måske får et sekretariat, 

der varetager denne opgave. Varde Kommune er den 2. største i 

forhold til overnatninger i Danmark.  

 
Skoler og institutioner 

Claus ønsker, at der er mere samarbejde med skolen og 

lokalsamfundet.  

Værdien for os er, at vi har en overbygningsskole i Agerbæk.  
Poul Verner: Vi skal arbejde med at skole og foreningslivet 

arbejder sammen.  

 

Fremkommelig og infrastruktur 
Der arbejdes med cykelstier og forhold omkring Tingvejen. 

Jan Skovbjerg: Det er på tide og et kæmpe plus, hvis den gamle 

jernbanestrækning bliver lavet til en cykelsti.  

Jan Skovbjerg har forsøgt med, at busstoppesteder bliver anlagt. I 

Årre er der lige lavet et busstoppested. Der er problem med 
manglende busstoppested i Starup.  

 

Kunst, kultur og fritid 

Det man gør i Ølgod, er til inspiration med hensyn til skulpturer og i 
øvrigt også i Varde by .  

Poul Verner: Vi har en event gruppe i Årre, som sætter aktiviteter i 

gang. Vi har alle byer masse af sportsgrene at tilbyde og som er helt 

unik her i området.  
Jonna: Vil kontakte borgerforeninger i området via Agerbæk 

Udvikling om interesse for opstart af kunst, skulptur og 

kulturforening.  

 

Integration 
Hans Arne: Der kommer mange udlændinge, der bosætter sig i 

området. Måske at sætte sprogkursus i gang.  

Hans Peter: Vigtigt, at der er velkomstambassadører, der kan byde 

dem velkommen.  
Måske en opgave at opsøge dem på de landbrug de arbejder på.  
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Fundraising 

God ide, at dem der er eksperter i dette, gør dette.  

 
FN´s verdensmål 

Poul Verner: Det indgår i aktiviteter.  

 

Netværk og samarbejde 

Claus: Vi kan godt gøre noget for at fremme og for at få nogle 
lokale politikere til kommunalbestyrelsen.  

Der er ikke nogen, der tager initiativ til at sætte noget i gang. Ud 

over vores 2 byrådspolitikere ser vi ikke andre kandidater 

samarbejde med udviklingsrådet. Hvor er de henne? 
 

Frivilligt engagement og rekruttering 

Poul Verner: Vigtigt, at få tydeliggjort opgaverne.  

Svært med traditionelt bestyrelsesarbejde.  
Vi har aldrig nogen, der siger nej til ad hoc opgaver. Folk vil helst ad 

hoc opgaver. En bestyrelsespost kræver nærmest, at man har en 

jurauddannelse, for at man kan klare de administrative opgaver, når 

f.eks. der skal søges støtte mv.  
Poul Verner: Der er rigtig mange ting for en kasserer i dag og vi 

arbejder for en ordning, hvor vi betaler en for at lave regnskab i 

fællesskab med borgerforeningen og boldklubben.  

Persondataloven er også en stor udfordring for foreninger.  

Poul Verner: Bare vores projekt med Byens rum i Årre med et 
budget på 3,5 million kr. – da vi skulle igennem var der mange 

udfordringer og det dræber frivilligheden. Derfor var vi nødt til at 

betale os til en, der kan styrer økonomien.  

Mikkel O.: Der er meget arbejde med forskellige dokumenter og 
papir, der skal administreres for selv små opgaver.  

 

6. Beslutning:  

Det videre forløb for iværksættelse af ”Fælles 
Strategiplan”. 

Claus: Det er min tanke, at vi finder nogen her, der 

kan beskrive, hvad emner vi skal arbejde med og 

henviser til Blåbjergs strategiplan.  

Martin: Er der noget hjælp at få fra Varde Kommunen. 
Og måske skal vi vælge nogle få emner og starte med 

at prøve at arbejde med dem.  

PowerTower kan være en god ide at have en mand fra 

hvert område til erhvervsfremme.  
Poul Verner: Lad os gå hjem og se, hvem der vil være 

med til at gå ind i et udvalg om f.eks. turisme, 

erhvervsfremme, synliggørelse og markedsføring.  



Side 6 af 6 
 

Jonna: Det er vigtigt, at hvis man vil have flere 

turister til området – så skal der også være noget for 

dem at se på deltage i og opleve – derfor er det vigtigt, 
at se på hvad kan vi gøre ift. kunst og kultur – kan det 

give området et løft? 

Vi har prioriteret listen med forslag til indsatsområder, 

hvor de vigtigste man vil prioritere, var følgende: 

Bosætning, synliggørelse og markedsføring, 
erhvervsfremme, skole og institutioner med fritid med 

her, fremkommelighed og infrastruktur, kunst og 

kultur.  

Integration vil komme ind under punktet bosætning.  
 

7. Næste møde. Ikke aftalt endnu.  

 

8. Eventuel. Intet.  
 

Ref.: Jonna Buch Andersen.  


