
Dagsorden til møde i Det Fælles Udviklingsråd

Tirsdag den 1. december 2020 kl. 18.00 – ca. 21.00 via Microsoft Teams
Mødet foregår online, og mødet tilgås ved at klikke på dette link:

Klik her for at deltage i mødet 

Mødedeltagere: Bente Staal, Blåvandshuk – Claus Larsen, Blaabjerg – Claus Vestland Jeppesen, Helle Øst – 
Henrik Sønderby Nielsen, Varde By – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl Holst, Ølgod – Bjarne 
Tarp, Helle Vest – Rikke Winterskov, HHST – Hanne Klausen, Skovlund-Ansager – lokalsamfundskonsulent 
Lisbeth Højvang Linding, Varde Kommune.

Dagsorden Referat
1. Godkendelse af dagsorden (5 minutter)

Til beslutning

2. Godkendelse af referat fra seneste møde den 17.9.2020 (5 minutter)

Til beslutning

3. Drøftelse af ”Bordet rundt” (50 minutter)

Hvert udviklingsråd indsender på forhånd materiale/emner til punktet, se 
nedenstående. Punktet bruges til at spørge ind til og drøfte relevante emner fra 
de enkelte udviklingsråd. 

Punktet afsluttes med en evaluering.

UR Blåvandshuk:
Oksbøl: FLUGT, nye museum har taget deres første spadestik. Der er kommet en 
goalstation op på Oksbøl fodboldstadion og der er ved at blive etableret et ny 
springområde i Idrætscenteret som Gymnastikforeningen har stået for 
ansøgninger til. 
Vrøgum: Udviklings plan gennemført Næsten - arbejder stadig på Vrøgum Old 
School, nye løbsledere for Vrøgum løbet.
Vejers og Blåvand har fået penge via Realdania til torv i Blåvand og øgning af 
sammenhængen mellem strand og by i Vejers.

Strategisk-Fysisk udviklingsplan indeholdende en del spændende projekter for 
Vejers – hvoraf 2 er støttet af Realdania og Varde Kommune:
- Sol-torvet lige før nedkørslen til Vejers Strand – projekt ca. kr. 6-7 mio.
- Shared Space projekt (belægning) for Vejers Midtby – fra nedkørslen til 
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stranden og op til og med Esmark. Kr. 14 mio. finansieret af Varde 
Kommune og erhvervslivet.

- Vejers Sydstrand Camping er overtaget af Fam.Slaikjær (Hvidbjerg 
Camping) og en del forbedringer af pladsen er sket. Campingpladsen 
markedsføres pt. primært som ”OutdoorCamping” – dvs. øget fokus på 
en målgruppe der ønsker naturoplevelser og at være tæt på naturen.

 
Strandhotellet blev som bekendt også overtaget af Fam.Slaikjær – men her sker 
der intet – det står og forfalder og er pt. et trist moment over flere mærkelige 
beslutninger der blev kørt fuldstændig hen over hovedet på Vejers. Realdania har i 
sin støtte til Sol-torvet (se pkt. 1 ovenfor) betinget at Sol-torvet og Strandhotellet 
”tænkes sammen” – tiden vil vise hvad der bliver til noget og hvad der ikke bliver.

Vi arbejder i UR Blåvandshuk på at lave et projekt for områdets foreninger, 
hvordan bruger vi hinanden og vores forskelligheder til fortsat udvikling af 
området. Vi vil gerne at foreninger på kryds og tværs bruger hinanden til projekter 
der giver indsigt og interesse for hinanden og de forskellige byer i området.
F.eks. kunne det være koncertafvikling rundt i UR Blåvandshuk, Cykelkanon rundt i 
området for at se forskellige steder i området og mødes med borgere de 
forskellige steder.

UR Skovlund-Ansager:
Skovlund -Ansager UR har sammen med 4 andre UR rettet henvendelse til Varde 
Kommune vedr. forslag til Kommuneplan 2021 om en fælles indsats i forbindelse 
med indlandsturisme. Forslaget lyder på, at kommunen etablerer et 
koordinerende sekretariat, der assisterer med at promovere indlandsturisme som 
et spændende område for oplevelser og ophold. Der skal arbejdes med alle 
muligheder som seværdigheder, overnatning, bespisning, aktiviteter, cykel- og 
vandreruter, „Grønne perler“ m.v. Sekretariatet skal desuden bistå ved både 
online, virtuel og fysisk info i og uden for området. Det skal blive nemt og let 
tilgængeligt at få gode kvalitetsoplevelser.

Skovlund: Cykelstien - den sydligste del - mellem Krusbjerg og Skovlund tager 
form, og der tegner sig et tydeligere billede af plads til beplantning med henblik på 
yderligere forskønnelse af indfaldsvejen fra nord. Der er nu nedsat en 
arbejdsgruppe, der arbejder med forskønnelsen. 
Den tidligere Catering Engrosbygning på Nørremarken skal fremover udgøre 
Skovlund Erhvervspark, hvor INNO-centeret SYMBO for alvor begynder at tage 
form. Skovlund-Ansager Udviklingsråd har støttet op omkring etableringsfasen 
med 25.000kr.
Den gamle administrationsbygning ved foderstoffet er blevet renoveret, og det er 
noget, der pynter en del af byen.

Ansager: Der er gang i forberedelserne til en Musikalsk Legeplads i Søndergade i 
Ansager - også kaldet „Takt og Tone“. Der er bevilget 500.000 kr. fra Willum 
Fonden, og der er tidligere bevilget midler fra Varde Kommune. Der mangler 
fortsat noget, men projektet bliver til noget.
Der arbejdes med et forskønnelsesprojekt på Hejrevej/Fiskerivej, så det giver en 
naturlig overgang fra Søparken til boligkvarteret. Der er bevilget midler fra Varde 



Kommune og AlfaBo, ligesom Ansager Byudvikling også vil støtte projektet med et 
beløb.
Der arbejdes fortsat med autocamperparkering - muligvis med en anden placering.
En rigtig fin cykelsti fra Ansager, forbi Kvie Sø Efterskole videre til Kvie Sø er nu 
etableret.
Der har været møde med Varde Kommune angående Planhæftet, og samtidig er vi 
godt i gang med Udviklingsplanen. Det har dog haltet lidt p.g.a. corona, så 
høringsfasen i forhold til offentligheden ikke bliver helt som oprindeligt ønsket.
Ansager Skole: Skovlund-Ansager Udviklingsråd er positiv i forhold til byrådets 2- 
årige suspendering af nedlukningsprocessen af overbygningen på Ansager Skole. 
Men resultatet er ikke tilfredsstillende. Med hensyn til den store gæld, som den 
tidligere opsagte skoleleder efterlod Ansager Skole med, undrer og bekymrer det 
UR, at kommunalbestyrelsen foreslår 12 års afdrag som løsningen af skolens 
underskud, ikke mindst i lyset af, at de overordnede spilleregler for aftalestyringen 
er, at aftalen ikke kan tilsidesætte reglerne i styrelsesloven om, at byrådet altid 
har det overordnede ansvar for opgavevaretagelsen, uanset om ansvaret 
uddelegeres. 

UR Ølgod:
- Ølgod Byskovcenter til 1.780.000 mio. kr. er færdigt og taget i brug. Indvielsen 

må vente p.g.a. Covid-19. Bliver allerede brugt af mange fritidsfolk.
- Den nye Rema 1000 butik på 1.200 m² blev åbnet 18. oktober, Netto butik på 

1.200 m² med et benzinanlæg, bliver åbnet 16. december. Med nuværende 
Super Brugs og Fakta er Ølgod godt dækket ind hvad angår 
dagligvarerbutikker.

- På industriarealet er 2 virksomheder ved at etablere sig med nybygninger.
- Der arbejdes stadig med forundersøgelserne for ombygningen af Ølgod 

Kulturhus ved Erik Arkitekterne.
- Traditonen med  vækning af julemanden ved vandtårnet bliver nu på fb og 

julear-rangementet med udeling af julegaver børnen foregår i år anderledes 
p.g.a. Covid-19.

- Ølgod Handel og Erhverv (ØHE) forbereder en sand gaveregn i forbindelse 
med ”Handel Lokalt”.

- Ølgod Udviklingsråds Trafikgruppe, er kommet godt fra start, det har vist sig, 
der er rigtig mange opgaver der skal løses.

- Ølgod ønsker de tidligere parkeringsregler for Torvet genindført og afventer 
nu Plan og Tekniks behandling af ansøgningen.

- Som nyere projekter deltager udvikingsrådet i Kunsstrategi og 
Indlandsturisme. 

UR Helle Øst:
1) Debat om Rubans fremtid i Helle Øst
I Mediegruppen har vi debatteret vores hjemmesiders generelle fremtid samt 
vores leverandør Ruban. Her har Karsten Madsen (Rubans programmør) meddelt 
2 vores af webmastere, at han er i gang med at afvikle sin virksomhed (gå på 
pension) og ikke vil udvikle videre på Ruban-systemet! Det betyder, at Ruban-
systemet ikke har nogen fremtid, fordi der ikke er nogen til at overtage Karsten 
Madsens support og udvikling på systemet.  Det vil blive for omkostningsfuldt og 
fortsat usikkert at lære nye programmører op i at vedligeholde systemet. Det vil 



kun kunne holdes i live i en ukendt tidshorisont, som udelukkende er afhængig af 
Karsten Madsens vilje. Systemet er snart 5 år gammelt og leverer ikke en 
tidssvarende funktion og design til fremtidens branding og profilering.
Derfor debatterer vi, hvad vi i Helle Øst skal gøre på hjemmeside- og APP-området 
i fremtiden. I fremtiden kan vi ikke tillade, at amatører skal varetage vores online 
branding og profilering. Her er Rubansystemet helt åbenlyst en blindgyde. 
Vi håber dog, at samarbejdet mellem byer og foreninger i Ruban kan bestå. At vi 
kan fortsætte samarbejdet og tage ved lære af de erfaringer vi har gjort os. At det 
kan bringe os frem til et nyt tidssvarende og mere bæredygtigt system.
2) Referat fra Rubans generalforsamling 2020
Helle Øst noterer sig, at referatet er tyndt og ufyldestgørende. Der er undladt 
kritikpunkter, som blev fremført. Vi finder det dårligt, at referatet ikke er udsendt 
til medlemmerne, men kun diskret oplagt på hjemmesiden. 
Vi noterer også, at Rubans bestyrelse endnu ikke har udsendt referat fra 
generalforsamlingen i 2019.
Det er ikke fremmende for foreningens arbejde med synliggørelse at undlade at 
sende information ud til medlemmerne.
3) Branding af bosætning i hele Helle Øst
I Helle Øst finder vi os ikke i, at det kun er Agerbæk, der bliver tilbudt branding og 
profilering af bosætning. Vi har ikke tillid til at kommunen magter opgaven med at 
drive hjemmesiderne på den lange bane, fordi fremtidens drift af projektet ikke er 
gennemtænkt. Vi frygter, at engagementet fra kommunens side forsvinder med 
tiden. Derved falder projektet på gulvet sammen med pengene og den tid de 
frivillige har brugt på det. Derfor tager vi sagen i egen hånd. Sammen med vores 
mediegruppe vil vi lave de nødvendige tiltag for at få brandet og profileret alle 
vores byer og attraktiviteter på en bæredygtig måde. 
4) Mediegruppe
Vi har i Helle Øst samlet en mediegruppe. Den består indtil videre af vores 
webmastere og skribenter fra vores 4 by-hjemmesider samt redaktør for 
lokalblad. Gruppen skal udvides, så flere forskellige video og podcast-folk med. 
Målet er, at producerer og udveksle nyheder og indhold, der publiceres på flere 
forskellige både trykte og online medier. Ligeledes at vi kan nå ud til et bredere 
publikum. 
5) Alle Rubankurser og workshops gennemført i Helle Øst
I Helle Øst har vi afholdt og deltaget i mange typer Rubankurser fra tekstskrivning 
til billedbehandling og video. Kurserne har været velbesøgte og der opstået nye 
erfaringer, netværk og bekendtskabet. På den baggrund har vi i Helle Øst fået en 
person, som vil være skribent for udviklingsrådet og en der vil være 
videoproducent. De første artikler og videoer er allerede produceret.
6) Fælles Strategiplan for Helle Øst
Arbejdet med at få lavet en Fælles Strategiplan for Helle Øst skrider frem. Der blev 
i oktober afholdt møder med borgerforeningerne. Her blev indsatsområderne 
valgt og prioriteret. Den første kontakt til Henrik Rasmusen fra Plan og Teknik er 
taget. Han vil hjælpe os med ”Gør det selv kit” til udviklingsplaner. 
Ved seneste UR-møde blev der sat navne på tovholdere for de forskellige 
indsatsområder. 
7) Indlandsturisme
Vi glæder os over, at Skovlund-Ansager Udviklingsråd har taget initiativ til et møde 
for at fremme indlandsturisme. Initiativet blev taget for at få indlandsturisme 



skrevet ind i Kommuneplanen 2021, som nu er under revision. Mødet var en 
succes, hvor de deltagende udviklingsråd støttede op om en fælles indsats på 
tværs for at fremme indlandsturisme. 
Efterfølgende er forslag til kommunalplanen indsendt. Der har været kontakt til 
Borgmesteren, Kommunaldirektøren, den konstituerede direktør for Destination 
Vesterhavet Lisbeth Valter, med flere. De har alle været behjælpelige og bakket 
vores sag op.
De 5 råd er Ølgod, Skovlund-Ansager, Helle Vest, Helle Øst og HHST. Sidst nævnte 
var forhindret i at deltage i mødet, men har passivt godtaget referatet.
Krestian Støjberg og Claus V. Jeppesen er tovholdere på opgaven.
8) Ubemandet turistkontor og -udstilling
I Tofterup skrider færdiggørelse af de første etaper af Naturhuset godt frem. 
Naturhuset holder til i den gamle Brugs i Tofterup, som blev ledig da, der blev 
bygget en ny ved Tingvejen. Det ligger på i krydset for Kyst til Kyst-ruten og den 
forhåbentlige kommende sti Grindstedbanen, samt naturen ved Holme Å.
Det skal bruges som et borgerhus med forskellige aktiviteter. Fitnesslokal, 
iværksætterhus, mødelokaler, turistkontor og -udstilling. Det forventes klar til den 
1. januar 2021.
Der forligger en ”ældre” aftale med ProVarde om at indrette et turistkontor og 
udstilling i bygningen. Den var desværre gået lidt i glemmebogen da ProVarde blev 
splittet op med Destination Vesterhavet. Efter vores møde om indlandsturisme, så 
er planen tilbage på sporet igen. 
I fremtiden vil stedet være et perfekt udgangspunkt for indlandsturismen i Varde 
og Ringkøbing-Skjern Kommune.
9) PowerTower Helle
Vi forbereder os nu til vores første Iværksætter-kursus. Der er nu ca. 10 tilmeldte 
til 7 kursus-aftener. Det slutter af med at alle får tilbudt en erhvervsmentor, -så 
vidt det er muligt. Kurset vil blive afholdt først på året 2021. 
Vores netværk vokser forsat og vi får løbende henvendelser for folk, som søger 
lokaler til både små og store virksomheder.
10) Problemer med skolekørsel
Der har ingen henvendelser været fra andre udviklingsråd omkring dette punkt. 
11) Symbo
Friedericke har lovet mig en update på Symbo i dag, -den kommer snarest…

UR Helle Vest:
Udviklingsrådet arbejder med Holme Å projektet (naturgenopretning efter 
genslyngningen af åen), dog er vi udfordret på at hørring af VVM er foregået uden 
henvendelse til relevante udviklingsråd hvilket der ellers er forventet. Der er taget 
initiativ fra Skovlund/Ansager om at nedsætte en gruppe der skal fremme 
indlandsturisme, URHV bakker op om dette tiltag. Nordenskov var omtalt på 
”landsbytopmødet” med LAR projektet der har fokus på hovedvejene og deres 
udformning. I Næsbjerg er der fokus på kabellægningen af højspændingsledninger 
pga. indflydelsen det kan få på de nærliggende byggegrunde. Udviklingsrådet 
fokuserer på at understøtte de lokale foreninger og ildsjæle fremfor at drive egene 
projekter.

UR Blåbjerg:
Hos os er alt igen aflyst og der er derfor intet at bemærke.



UR Hodde, Horne, Sig og Tistrup:
Hodde:
- I gang med at godkende området til omdannelses landsby. 

Horne:
- Alle aktiviteter er præget af Covid-19.
- Vor afdeling af Trane Skole og Børneby i Horne overlevede indtil videre.
- Horne Revyen blev vist virtuelt og ca. 120 (visninger) fulgte med f.eks. på 

YouTube.
- I Vikingelunden fortsættes arbejdet og genetablering af Vikingestien.
- Foreningerne fortsætter med aktiviteter, der kan gennemføres under behørigt 

hensyn til de forskellige sikkerhedskrav og opfordringer fra myndighederne.
- Flere af de traditionelle juleaktiviteter er desværre aflyst.

Sig/Thorstrup:
- Byggeriet af Seniorboligfællesskabet med 14 lejemål tager fart. Der har været 

”rejsegilde”
- Etablering af SigNaturpark er i gang – der har været plantedag og de første 

stier, aktivitetsredskaber, bålhytte, shelter, madpakkehus og en begyndende 
legeplads er allerede etableret

- Der er lavet en helhedsplan for torvemiljø omkring Brugsen samt Vardevej. 
Forventes realiseret ifm. kloakseparering

- Arbejdet med helhedsplaner for hhv. Trane Skole og Børneby afd. Thorstrup 
samt multihal er så småt på vej i gang. Der er afsat 500.000 kr. i det 
kommunale budget til disponering i 2022 med mulighed for fremrykning

- Der arbejdes ligeledes med en helhedsplan for Holmeå og Karlsgårde Sø
- Arbejdet med ny hjemmeside har været ramt af Coronarestriktionerne, idet 

næste step kræver samling af foreninger til en workshop. Der arbejdes på 
alternative mulige løsninger.

- I kunstprojektet ”Sig – en perle i naturen” er der foreløbig fremstillet to ud af 
fem kunstværker. Desværre har myndighedsbehandlingen budt på 
udfordringer. Vi håber dog, at vi er forbi disse og ser frem til at kunne placere 
kunstværkerne snarest.

Tistrup:
- Revitalisering af www.tistrup.news og facebookgrupperne Tistrup Erhvervs-og 

Borgerforening samt Os der bor i Hodde Tistrup
- Finansieringen foregår i samarbejde med 4 store virksomheder, Varde 

Kommune og Tistrup Erhvervs- og Borgerforening. Aftalen er tre årig og driftes 
af Tistrup Mediehus.

- Der er udarbejdet en ny film på 3 – 4 minutter. Skal målrettes mod tilflyttere, 
således virksomheder kan tiltrække arbejdskraft og byen, området og 
kommunen kan sikres attraktive tilflyttere

- Læringshuset udlejes igen til Traneskolen og Møllehuset. Udlejningen løber 
frem til sommerferien 2021

- Der etableres en overdækket plads ved siden af Læringshuset, som primært 
Traneskolen er interesseret

- Der arbejdes på en ”foreningsdag” hvor formændene fra byens foreninger 

http://www.tistrup.news/


inviteres ind. Emne: Hvordan spiller vi hinanden gode? 
- Oplæg til udviklingsplan 2.0 er indsendt til kommunen og forventes godkendt 

inden jul
- Bosætningsprojekt er gennemført med kommunen – vi har ikke set det 

endelige resultat.
- Der er solgt 2 grunde i Yderikparken.

UR Varde By:

UR Varde Opland:

Til orientering og drøftelse

4. Nyt fra RUBAN (10 minutter)

Punktet var tidligere en del af punktet ”Bordet rundt”, men det er nu blevet et 
separat punkt, da ”Bordet rundt” har ændret karakter, jf. ovenstående.

Til orientering

5. Forårsmødet 2021 (20 minutter)

Udvalget for Økonomi og Erhverv er ifølge Udviklingsrådsmodellen 2.0 ansvarlig 
for forårsmødet. Der er fra Byrådets side udtrykt ønske om, at temaet for 
forårsmødet bliver ”Borgerinddragelse: hvad vil vi opnå med borgerinddragelse?”

Der ønskes en drøftelse i FUR omkring temaet, herunder forslag til evt. eksterne 
indlægsholdere.

Til orientering og drøftelse
 

6. Efterårsmødet 2021 – indledende drøftelse omkring mødet (20 minutter)

Ifølge Udviklingsrådsmodellen 2.0 er det FUR, som ansvarlig for tilrettelæggelsen 
af efterårsmødet.

På grund af Coronarestriktioner blev efterårsmødet 2020 aflyst. 
I forhold til efterårsmødet 2021 ønskes der allerede nu en stillingtagen til, hvornår 
mødet ønskes afholdt – skal det være før eller efter kommunalvalget den 16. 
november 2021? 

Ligeledes lægges der op til en indledende drøftelse af tema for mødet og en 
stillingtagen til, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe for mødet. 

Til drøftelse og beslutning

7. Årets Landsby (15 minutter)

FUR udtrykte på det seneste møde utilfredshed med afviklingen af Årets Landsby. 



Udfordringen er, at konkurrencen afvikles over en kort tidsperiode, i 2020 var det 
ydermere hen over sommerferien, hvilket gør det svært for de lokale landsbyer at 
arbejde med årets tema og få udarbejdet en god ansøgning.

FUR besluttede, at der, igen, skal tages kontakt til Landdistrikternes Fællesråd, 
Steffen Damsgaard, med henblik på at få indført en længere tidsfrist for 
konkurrencen.

Lisbeth Linding giver en status.

Til drøftelse

8. Kommunikation mellem Varde Kommune og udviklingsråd (10 minutter)

Walther B. Sørensen, UR Varde Opland, har bedt om at få punktet på dagsordenen 
og skriver: 
”Vi ønsker at der kommer referat, opfølgning, dialog, evt. svar på, når vi har haft 
møder, ture, samtaler osv.
Vi mener selv, at vi i udviklingsrådsregi gør en frivillig, ulønnet indsats til gavn for 
lokalsamfundet, men også for Varde Kommune. Man har sagt, at man tager 
udviklingsrådet med på råd. Vi føler nogle gange det er spild af tid.”

Punktet tager udgangspunkt i sagen om Vidagerhus, som lokalsamfundet ønskede 
at omdanne til friplejehjem. Walther B. Sørensen indleder punktet.

Til drøftelse

9. Korte orienteringspunkter (10 minutter)

a. Kørselsgodtgørelse for FUR-medlemmer

Efter aftale med Varde Kommune ydes der kørselsgodtgørelse for formænd - 
eller den person, der deltager i møder i stedet for formanden.

Skema til udfyldelse af kørselsregnskab for 2020 udsendes til FUR i uge 49. 
Frist for indsendelse er mandag den 4. januar 2021.

Til orientering

b. Afslutning af 2020 for udviklingsrådene

Udviklingsrådene skal senest den 1.3.2021 indsende dato for 
generalforsamling, regnskab 2020, budget 2021 og status over 
borgerinddragende aktiviteter for 2020 for at få udbetalt 2021 tilskuddet på 
61.000 kr. til administration og borgerinddragende aktiviteter. 

Til orientering

10. Fastsættelse af mødedatoer for 2021 (10 minutter)



Husk kalender for 2021

Til beslutning

11.  Eventuelt (10 minutter)

12. Næste møde: (5 minutter)

Dato for det kommende møde er blevet besluttet i punkt 9. 

Sted: Forslag?

 

13. Evaluering af den virtuelle mødeform (10 minutter)

Efter gennemførelsen af det første virtuelle møde med Microsoft Teams i FUR 
foretages en kort evaluering af mødeformen.

Til drøftelse


