
Udkast til drejebog for sensommermødet 2021 – Næsbjerghus 19.08.2021, tema: Turismestrategi (og 

budget 2022) 

Det praktiske Adresse: Næsbjerghus, Krovej 7, Næsbjerg, 6800 Varde 
Tidspunkt: torsdag d. 19.08.2021, kl. 17.00 til 21.00 
Aftensmad ca. 18.15 
Kaffe, the og kage ca. 19.50 
Arrangementet foregår i det store mødelokale – Spisning er i separat lokale. 
Der er AV-udstyr til rådighed 
Antal tilmeldte: 

• Byråd 

• Direktion 

• Udviklingsråd 
Det er vigtigt, at hvert enkelt udviklingsråd sidder sammen – og med lokale 
politikere. Direktion fordeles. 
 

17.00 Velkomst og sang v. medlem af FUR, Carl Holst 
 

17.10 Rigets tilstand og information om budget 2022 v. borgmester Erik Buhl 
 

17.30 Testforløb - Udviklingsrådenes involvering i budgetlægningsprocessen. 
Målet er at afprøve en ny form for inddragelse af lokale ildsjæle og skabe 
ambassadører for lokalsamfundene ift. steder, som kræver byrådets 
opmærksomhed, herunder fokus for budgetter og budgettiltag. 
Der arbejdes med 2 temaer (ca. 20 minutter pr. tema), f.eks.: 
- Liv i byerne 
- Et godt fritidsliv  
- Bedre anvendelse af kommunens bygninger 
- Social ansvarlighed 
 

18.15 Aftensmad i separat lokale 
 

19.00 Turismestrategi i Varde Kommune 
 
- Indflyvning til emnet ”Turismestrategi i Varde Kommune” og status på 

strategiarbejdet v. Tina Farup Christensen 
 

19.15 Turisme på forskellige niveauer: 
 
- Turismen i Varde Kommune set fra Destination Vesterhavet v. Peer 

Kristensen. Peer skal fortælle om turisme på det (store) erhvervsmæssige 
niveau, og han skal sætte rammen for, hvad der har kommerciel interesse i 
forhold til indlandsturisme 
 

- Landdistrikternes Fællesråd kommer med et oplæg om mikroturisme. 
Oplægget skal gerne sætte tankerne i gang i forhold at identificere de bedste 
indlandsoplevelser (som også har et kommercielt potentiale) 

 

19.50 Kaffe/the og kage 



 

20.00 Oplæg fra gruppen, der arbejder med indlandsturisme v. Kristian Støjberg 
 

20.10 Workshop – Hvordan finder vi de rette attraktioner og oplevelser i 
indlandsturismen? Byg videre på Tina F. Christensens opsamling. 
 
Drøftelse i udviklingsrådene af lokale (indlands) potentialer, attraktioner og 
oplevelser. Vurderes ud fra det kommercielle sigte, som Destination Vesterhavet 
har skitseret samt ud fra det mikroturismeperspektiv landdistrikternes fællesråd 
præsenterer.  
 
Hvad kan ses som oplevelser og hvad kan ses som turisme. Hvad kan henholdsvis 
have et kommercielt og/eller bosætningsmæssigt perspektiv? 
 
Målet er at identificere specifikke destinationer/attraktioner og vurdere deres 
potentiale i forhold til et kommercielt og bosætningsmæssigt perspektiv. 
 

20.45 Eventuelt v. medlem af FUR, Carl Holst 
 

21.00 Tak for i aften v. medlem af FUR, Carl Holst 
 

 


