
 
 

Vrenderup, den 13. oktober 2021 
 

Beretning for URHØ 2020 -2021 
Godkendt af Udviklingsrådet Helle Øst på et rådsmøde den 12/10-2021 

 

Under overskriften 

Hvad er værdien af frivillige  

projektmagere og tovholdere? 

 

 

8. slide) Beretning Forord 

Sidst Udviklingsrådet (vi) havde Årsmøde var den 10. september 2020. Derfor går årsberetning fra denne 

dato og ind til i dag den 13. oktober 2021. 

 

9. slide) Hvad er værdien af frivillige projektmagere og 

tovholdere? 
Vi har lavet beretningen under overskriften. 

Hvad er værdien af frivillige projektmagere og tovholdere? 

Et spørgsmål som vi specielt stiller til vores politikere. 

Men vi kikker også på os selv i helikopterperspektiv. Her spørg om det frivillige arbejde vi laver i det hele 

taget nytter noget?  

Og hvad tænker borgerne om det vi ”romantiske landsbytosser” har gang i af projekter?  

Er de bare ligeglade og flytter et andet sted hen – hvis de ikke kan lide at bo her? 

Det er det gennemgående tema i denne beretning… 
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10. slide) 2 i 1 møde. Årsmøde og Politisk Netværksgruppe 
Vi har valgt at lave en 2 i 1 møde i år.  

Vi holder Årsmødet sammen med det, vi kalder Politisk Netværksmøde.  

– (Derfor glæder vi os over det ekstraordinære fremmøde, der er i dag fra vores lokale politikere og 

partiforeninger) 

Beretningen her vil fungere som oplæg til det Politiske Netværksmøde, som vi holder i forlængelse af 

Årsmødet.  

Der vil i beretningen fremkomme informationer og synspunkter fra udviklingsrådets side. Det kommer 

efterfølgende til debat ved den Politiske Netværksmøde.  

-Det er nok allerede afsløret med den overskrift, vi har givet denne beretning. 

 

11. slide) Stil gerne spørgsmål undervejs 

Stil gerne spørgsmål undervejs… 
 

12. slide) Covid-19 udfordringen 

Udviklingsrådets virke har dette år været udfordret af Covid-19 pandemien. Ligesom det var det sidste år! 

Ifølge vores vedtægter, så skal vi holde vores Årsmøde inden udgangen af april måned.  

Vi havde planlagt Årsmødet skulle holdes den 24. april 2021.  

Men pga. Covid-19 situationen valgte vi at udsætte mødet, til vi kunne mødes fysisk. 

Det blev besluttet på et rådsmøde den 8. april i år 
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13. slide) Covid-19 udfordringen - Videomøde 

Vi har i Udviklingsrådet Helle Øst investeret i et abonnement på et videomøde system. Vi bruger Zoom! 

Revidering af vores vedtægter til videomøde 
Sidste år havde vi en større revidering af vores vedtægter. Her fik vi indskrevet i vedtægterne, at vi kan 

afholde et Årsmøde som et videomøde. Eller som en kombination af både video og fysisk møde. 

Nogle ting egner sig til videomøde og andre ting gør det ikke.  

Vi har væsentlige ting at debatterer på vores Årsmøde, som vi har vurderet bedst, kunne lade sig gøre på et 

fysisk møde. Derfor er der ingen videomøde denne gang. 

En ting der ikke egner sig til et videomøde.  

Det er møder, hvor vi skal lære nye mennesker at kende.  

Det har vi haft behov for i udviklingen af vores kommende Fælles Strategiplan for Helle Øst.  

Her skal vi lave opstartsmøder af nye udvalgsgrupper. 

 

14. slide) Fælles Strategiplan for Helle Øst 

I Helle Øst er vi i gang med at lave en ”Fælles Strategiplan”.  

Den beskriver projekter og opgaver, som giver mening at løse på tværs af vores lokalsamfund.  

For at det kan lykkes… -kræver det, at man skal mødes fysisk til, på tværs af lokalsamfund, med nye 

mennesker, for inspirere og motivere hinanden 

Desværre ser vi, at Covid-19 har umuliggjort mødeaktivitet. Det har taget gassen af de frivillige tovholdere, 

der arbejder med Strategiplanen.  

Arbejdet med den ”Fælles Strategiplan” har derfor stået i stampe.  

Den overordnede mening med den Fælles Strategiplan er at sætte gang i den lokale udvikling på en række 

områder.  

Den indeholder projekter, der skal sætte gang i bosætningen og gøre vores byer mere attraktive at bo i.  

Bliver planen ikke udformet og iværksat, så er det kæp i hjulet på lokaludviklingen. Dermed går udviklingen 

i stå. 

Og uden engagerede projektmagere og tovholder, der kan mødes, så sker der intet. 

Efter vi nu kan mødes fysisk igen, -er det en opgave i sig selv at få genstartet det frivillige engagement. Det 

virker drøjt at komme i gang igen, hvor mange møder og arrangementer har været sat på pause. Men vi 

arbejder på at få gang i den Fælles Strategiplan igen. 
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Forskellige udviklingskræfter 

Rundt i vores lokale byer arbejdes der frem ad… -med udviklingsplaner og mange projekter. Igen er det de 

frivillige kræfter, der gør forskellen på om en by er i udvikling eller afvikling. 

Her går udviklingen af vores lokalsamfund ikke bedre end de frivillige kræfter, der er til stede i de enkelte 

byer. 

Derfor ser vi også noget forskellig aktivitets- og udviklingsniveau i vores forskellige byer. 

For eksempel ser vi Årre som en forgangs by. De var først med en udviklingsplan, der er lavet under 

programmet ”Blomstrende Landsby”.  

Det har sat gang i udviklingen i Årre og byen er i dag helt forvandlet. 

Deres fortrin skyldes netop en engageret frivillig ildsjæl, som er gået forrest som projektmager og 

tovholder.  

Uden denne ildsjæl, så havde der næppe været den samme udvikling i Årre, som vi ser i dag. 

 

15. slide) Hvad er værdien af frivillige projektmagere og 

tovholdere? 

Det er her vi spørger jer:  

Hvad er værdien af frivillige  

projektmagere og tovholdere? 

Giver det mening med alle de forskellige Strategi- og Udviklingsplaner? 

Hvis vi ingen projektmagere og tovholdere har…  

-Hvad sker der så med udviklingen?  

 

En dygtig ung kvinde i Udviklingsrådet 
Vi har for nylig haft en ung dygtig kvinde med i Udviklingsrådet Helle Øst.  

Hun er desværre fratrådt sin post efter kort tid i Udviklingsrådet.  

Hendes begrundelse for fratrædelsen var fuldtidsarbejde, familie og sideløbende uddannelse, -det passer 

ikke sammen med en post i Udviklingsrådet Helle Øst. 

Hun føler ikke, at hun kan lægge den fornødne tid og engagement, der skal til for at være medlem af 

Udviklingsrådet. 

Som hun sagde:  

"Hun kunne ikke rumme det i hendes hoved sammen med alt det andet i hendes liv, -derfor ville hun ikke 

være til meget nytte." 
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Hun er bestemt ikke den eneste i vores lokalsamfund, der har det sådan... 

Vi ser det som et generelt problem/udfordring. Det er en kæp i hjulet for vores lokalsamfundsudvikling,  

-at folk generelt ikke overkommer at være frivillig projektmager og tovholder. 

Vi siger: Det er den vigtigste udfordring vi har...  

 

Fordi: 

Lokalsamfundsudviklingen bliver ikke bedre (kommer ikke videre) end den overskud af tid, lyst, 

engagement og lederskab, som kan findes blandt frivillige ildsjæle. 

Vi kan nok finde mange frivillige, der for et par timer vil rense et blomsterbed, stille et telt op, passe en 

bod, osv.… -Stor respekt for den nødvendige hjælp disse frivillige yder. 

MEN – at finde en engageret formand, tovholder, projektmager, der kan eksekvere og få 

lokalsamfundsudviklingen til at lykkes (a la Ildsjælen i Årre)... 

Det er den vigtigste udfordring vi har! 

For uden disse projektmagere og tovholder, -så sker der INTET. 

Dermed bliver vores lokalsamfund delt op i et A-hold og et B-hold.  

A-holdet er de byer, der tilfældigvis og heldigvis kan finde frivillige projektmagere og tovholdere, der kan 

drive udviklingen frem.  

B-holdet som ikke har projektmagere og tovholdere, må se på, at udviklingen er overladt til tilfældigheder 

og hvad kommunen finder på at tilbyde. 

I Udviklingsrådet Helle Øst er vi også udfordret på at finde projektmagere og tovholdere. Nogen der har den 

fornødne tid og overskud, der skal til for at drive udviklingen frem.  

Dem vi har gør, hvad de kan. Men der er mange opgaver der ligger stille. 

I Udviklingsrådet har vi ingen opgaver, der handler om at rense et blomsterbed, stille et telt op eller passe 

en bod i et par timer. Rådets arbejdet handler mest om at være projektmager og tovholder. 

Det er dem vi søger. 
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16. slide) Bosætningsstrategi 

For ca. 2 år siden lancerede Varde Kommune en ny bosætningsstrategi, som hedder:  

”Flere slår rødder i Varde Kommune” 

Her ser vi, at også kommunen deler vores byer op i et A-hold og et B-hold 

Her er det kun de 12 største byer, der kommer med på A-holdet. De bliver tilbudt hjælp fra kommunen til 

at øge bosætningen og udviklingen. Det sker igennem borgermøder og produktion af film, billeder, tekst, 

hjemmesider og reklamer, der skal brande og profilerer disse A-byer.  

Alt er betalt og organiseret af Varde Kommune. De lokale borger selv skal ikke selv tage noget særligt 

initiativ. 

Her glæder vi os over, at Agerbæk er med på A-holdet. 

B-byerne Årre, Starup og Fåborg får nul! -De må klare sig selv. 

Ved vores fælles møde om strategiplanen sidste år tilbød de gode Agerbæk folk dog, at B-byerne kunne 

blive omtalt på Agerbæk siden.  

Der skal lyde en stor tak til Agerbæk for denne gestus!  

-Men det er ikke en optimal løsning. 

Derfor har de andre byer med Årre i spidsen, klaget over det. Nu er vi spændt om politikerne tager det 

alvorligt, eller om det bliver kold spand vand? 

 

Vi ser også, at i Varde og de andre centerbyer, der bliver der ikke sparet på den kommunale service, når der 

skal anlægges brostensbelagte gader og støbejernslamper.  

Vi ser, at blomster og parkanlæg bliver kommunalt passet. 

B-byerne får nul! -De må klare sig selv. 

Dog har det vist sig, at vist man spørg sig for, så kan man hjælp…. 

I Starup har man det såkaldte "Vedligeholdet", der holder de grønne områder rene og præsentable. 

Desværre har de haft frafald i truppen og manglede hjælp. 

Efter at borgerforeningen har kontaktet Henrik Bak Rasmussen (distrikts leder for Park Øst), så får Starup-

Tofterup i dag hjælp til at vedligeholde byen.  
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17. slide) Hvad er værdien af frivillige projektmagere og 

tovholdere? 

I Agerbæk har de frivillige ildsjæle sat nye sheltere op i skoven.  

Her hører vi fra projektmagerne og tovholder, at 20% af opgaven var arbejdet med at opføre shelterne. 

80% af opgaven var administration af Varde kommunes bureaukrati. 

Hvem gider at bruge sin fritid på projekter, der er 80% bureaukrati og administration? 

Der er ikke noget at sige til, at det er svært at finde nye frivillige engagerede projektmagere og tovholdere. 

For de fleste er det en alt for tung en opgave - at løse gratis og frivillig. Det at skulle, at skubbe på, rykke 

kommunen, følge op igen og igen og se at opgaver trækker ud  i årevis… -det er demotiverende.  

Det er en kæp i hjulet på den lokale udvikling. 

Her hører vi gentagende gange om at projekter, der bliver syltet af Varde Kommunes Plan og Teknik 

forvaltning. Det er som om, der i denne forvaltning hersker en træls stemning. En stemning som er med til 

at sætte en kæp i hjulet på projekter, der skulle fremme lokalsamfundsudviklingen. 

Det er her vi spørger vores lokale politikere:  

Er det virkelig sådan, at kommunen og myndighederne skal behandle de frivillige ildsjæle? 

 

18. slide) Rekruttering af frivillige 

Varde kommune bryster sig af det rige foreningsliv og frivillighed. Men hvilken værdi har de frivillige 

ildsjæle for Varde Kommune egentlig, når det kommet til stykket? 

Er det kun tomme ord og floskler, som kommunens topembedsfolk og politikere kan bruge som festtaler 

ved store møder -og over for pressen? 

Hvis den aktive udvikling af vores lokalsamfund skal fortsætte, så kræver det, at der løbende kommer nye 

projektmagere og tovholdere til. 

At vi sammen finder løsningen på at rekrutterer flere frivillige ildsjæle, der har den fornødne overskud af 

tid, lyst, engagement og lederskab til at være formand for det. 

Det er den vigtigste udfordring vi har... 

- Ellers går den lokale udvikling i stå. 
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19. slide) Hvad tænker lokalbefolkningen? 

Billede: Det sådan vi frivillige møde de fleste lokale borgere 

Befolkningens syn på lokalsamfundsudvikling 

Hvad med den brede lokale befolkning. Hvad mener de om de projekter vi frivillige ildsjæle går og laver? 

Er flertallet af lokale beboer i bund og grund ligeglade, med det vi laver?  

Tænker de, at vi ildsjæle… -”er en flok naive og romantiske landsbytosser”?  

Nogle tosser der tror, at vi kan rede vores lokalsamfund for afvikling? 

Lokalsamfundet vil fortsat eksister på en eller anden måde - også uden at nogen tager initiativ... 

Set i helikopter perspektiv - så er det ganske ligegyldigt for den almene borger om lokalsamfundet er i 

udvikling eller afvikling. 

Hvis den almene borger ikke bryder sig om lokalsamfundet, -så er stavnsbundet ophævet. Borger kan blot 

flytte derhen, hvor borgerne synes, at det er dejligt at bo. 

Borgeren kan flytte til et sted, hvor der i forvejen er liv og vækst. Et sted med mange flere muligheder for 

fritidsliv, oplevelser, aktiviteter, skøn natur og byrum.  

For eksempel kan man flytte til Østkysten, -til et sted som Kolding. Der bor i forvejen nogle af vores 

topembedsfolk. De ved godt, hvor det er godt at bo.  

De er med på vinderholdet. De bor i en A-by, der har naturlig fremdrift. Udvikling går frem af sig selv og ved 

hjælp af kommunen.  

De behøver ikke at opfører sig som romantisk landsbytosse, der bruger 80% af sin fritid på bureaukrati og 

administration.  De kan slappe af og nyde det hele bliver serveret for dem. 

Set i det lys… -Er det ikke bedst, at vi frivillige bare lusker ud ad bagdøren? 

- så er det op til kommunen og den ukendte fremtid om det ender med udvikling eller afvikling (det går som 

det bedst kan). 

 

20. slide) Super frivillige i Helle Øst og vores byer? 

Det skal pointeres…  

At vi ikke pege fingere af vores egne lokale frivillige ildsjæle her.  

Vi ved, at vores lokale frivillige ildsjæle gør ALT, hvad der står i deres magt for vores lokalsamfund. Og en 

stor TAK! for det! 

Men alle frivillige ildsjæle har en grænse for, hvad de kan overkomme -og hvad er der er rimeligt, at de skal 

overkomme gratis og frivilligt. 
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21. slide) Djævlens advokat i Helle Øst 

Udviklingsrådet spiller blot djævlens advokat! -Hæ hæ ;-)  

-For at sætte debatten på spidsen… 

Spørgsmålet er om du har løsningen på, hvordan vi får flere projektmagere og tovholdere  

Eller om værdien af frivillige projektmagere og tovholdere er ligegyldig? 

 

22. slide) Hvad er værdien af frivillige projektmagere og 

tovholdere? 

Her spørger vi vores lokale politikere igen: 

Hvad er værdien af frivillige  

projektmagere og tovholdere? 

 

Det tager vi op til debatten her efter Årsmøde-delen. 

 

23. slide) 9 Udviklingsråd i Varde Kommune 

Nye deltager på Årsmødet 

Vi ser, at der er en del nye deltager på Årsmødet i år. 

Derfor vil vi godt forklare, hvad Udviklingsrådene er for en størrelse.  

Hvilke opgaver og udfordringer vi har. Hvad er status rådets arbejde og virke. 

Der er 9 udviklingsråd i Varde Kommune. Udviklingsrådet Helle Øst er 1 af.  

Geografisk set så svarer de forskellig udviklingsråd stor set de skoledistrikter vores overbygning skoler har. 

Derfor er Udviklingsrådet Helle Øst’s geografiske afgrænsning lig med Agerbæk Skoledistrikt. 
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Udviklingsrådet Helle Vest  

Det betyder, at vi har et søsterudviklingsråd, der også hedder ”Helle”.  

Det er Udviklingsrådet Helle Vest, som er lig med Næsbjerg Skoledistrikt.  

Historisk set har vi desværre haft et udfordrende samarbejde med dem.  

Flere foreslået fælles projekter er desværre kørt skæv eller blevet afvist af Udviklingsrådet Helle Vest.  

UR Helle Vest har nu fået ny formand. Det hilser vi velkommen fordi…  

- Vi tror på, at det borger for et bedre samarbejde i fremtiden.  

Vi er dog enige om, at fr. ”Helle Øst” hun fortsat er den kønneste! ;-) 

 

Varde Kommunes opfindelse 

Udviklingsrådene er Varde Kommunes opfindelse.  

De blev dannet i 2007 da Varde Kommune blev til en storkommune. Det var forvaltning, der anbefalede 

oprettelsen til politikerne. Det skulle binde flere byer og borgerforeninger sammen for at styrke 

nærdemokratiet og sammenhængskraften i nogle større enheder.  

Kommunikationen mellem kommunen og de ca. 45 byer i Varde Kommune skulle gå gennem 

udviklingsrådene. Det skulle gøre det nemmere for forvaltningen, fordi de kun skulle forholde sig til 9 

udviklingsråd frem for 45 byer. 

Det er rendyrket DJØF og teori… 

Fordi, -vil en borgerforening i kontakt med kommunen, så ringer de direkte til kommunen. Det utopi og tro, 

at det så skulle gå igennem et udviklingsråd som et ekstra led. 

Fremmedelement i vores lokalsamfund 

Derfor er udviklingsrådene opstået som et fremmedelement i vores lokalsamfund. De er ikke blevet skabt 

på baggrund af et naturligt lokalt behov. De er udelukkende blevet skabt på baggrund af kommunens behov 

og forvaltningens teoretiske DJØF-tanker. 

Dermed har vi den situation, at det er, kun er forvaltningen, der egentlig har gavn af idéen med 

Udviklingsråd.  

Politikerne har sagt JA, fordi de synes, at det lød rigtigt og smart med nærdemokrati. Men det er ikke noget 

de selv har lagt ret meget energi eller arbejde i. Det er meget sjældent, at politikerne giver 

udviklingsrådene nogen opmærksomhed i det daglige. Vi lever hver for sig i hver vores silo. 

Borgerforeningerne de har altid kunnet klare sig selv. Det er ikke dem, der selv set nogen behov for nogen 

udviklingsråd. De er selvhjulpne. De har ingen naturlig grund til at vægte et samarbejde højt med et 

udviklingsråd, som er et fremmedelement forvaltningen har opfundet.  
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24. slide) HVAD er… -Værdien af udviklingsrådene… 
Kan I se det…  

-i denne virkelighed er det en meget vanskelig opgave at være et udviklingsråd. Rådsmedlemmerne skal 

virkelig kæmpe for at få nogen berettigelse og et ståsted 

Derfor sætter vi også vores Udviklingsråds berettigelse til debat i dag. Vi spørger derfor: 

Hvad gør Udviklingsrådet Helle Øst godt for i lokalområdet og i Varde Kommune?  

Hvilken berettigelse har vi?  

Hvad siger borgerforeningerne? 

Hvad vil I lokalpolitikere med os? 

 

25. slide) Udviklingsrådsmodellen 2.0 
Udviklingsrådenes virke… Kører under det der hedder ”Udviklingsrådsmodellen 2.0” 

For ca. 3-4 år siden blev der lavet en revidering af modellen, som beskriver Udviklingsrådenes virke og 

berettigelse.  

Den har vi spildt mange gode frivillige arbejdstimer på!  

Den er udviklet af en DJØF’er.  

Den indeholder 20 sider, -der beskriver nogle teoretiske arbejdsgange og forordninger, som mest af alt ikke 

bruges af nogen lokale. 

Godt nok så har der været nedsat en arbejdsgruppe fra Udviklingsrådenes side. De har været med til at 

kommenterer og tilrette modellen.  

Men vi har også set, at det har været en kamp mellem DJØF’ens vilje og os frivillig…  

-hvilket er helt urimelig.  

Det har ikke været en nogen skøn og ligeværdig samskabelse. 

Vi ser desværre ofte, at samarbejdet med Varde Kommunes forvaltning er mere en kamp end det er et godt 

samarbejde.  

Der sidder folk i forvaltningen, som desværre ikke er gode ambassadører for os.  

Det kan politikerne godt tage med til byrådet…! 
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26.  – 30. slide) Formål for Udviklingsrådet Helle Øst 
Udviklingsrådet Helle Øst ved sidste Årsmøde revideret vores vedtægter. Formålsparagraffen er den 

samme - som den altid har været.  

Den er dog blevet mere præciseret. 

26) Tage initiativ og lave tiltag 

Vi skal være proaktive ved at tage initiativ og lave tiltag, der skaber liv vækst og bosætning. I det hele taget 

lave initiativer der fremmer lokalsamfundsudviklingen. 

27) Samarbejde med 

Det skal vi gøre i samarbejde med Beboerne i vores område, Foreningslivet, Handels- og Erhvervslivet, 

Skole- og Børneinstitutioner, Kirke og Kultur området, Unge- og Ældreområdet, med flere… 

28) Være talerør - Samarbejde med 

Så skal vi også være talerør over for, og selvfølgelig samarbejde med Varde Kommune, Politikere, 

Embedsfolk og Relevante Organisationer. 

29) Være Koordinerende forum 

Vi skal binde lokalsamfundene i Helle Øst sammen. Vi skal være et koordinerende forum, der løser opgaver 

på tværs. Vi skal sikre borgerinddragelse og nærdemokrati og væres tovholder på fælles projekter. 

30) Styrke netværket og samarbejdet 

For at det alt sammen kan lade sig gøre så skal der netværkes. Det er for at få samarbejdet til at fungerer, 

så vi kan styrke engagement og idéer. 

JA – det er en stor mundfuld at forlange udført at frivillig.  

De skal virkelig være gjort af noget speciel. :-) 

 

31.  – 40. slide) Formål for Udviklingsrådet Helle Øst 
Udviklingsrådet består af 11 Rådsmedlemmer. 

Vi er ikke valgt, men udpeget af vores lokalsamfund. 

Lige nu er vi desværre kun 9 fordi 2 poster er ubesatte. Det er henholdsvis en post fra Årre og Agerbæk. 

Dem som nu sidder i rådet: 

32) Lars Bo, Starup – Galstho 

33) Mikkel Ottosen, Starup og Kassere i Starup Sogns Borgerforening 

34) Jan Skovbjerg, Fåborg 

35) Jørgen Madsen, Fåborg 

36) Jørn S. Pedersen, Årre 

37) Ulla Sundvang, Agerbæk – Agerbæk borgerforening 

38) Jonna Buch Andersen, Agerbæk – Agerbæk Udvikling 

39) Ingrid Sand Simonsen, Hjortkær 

40) Claus V. Jeppesen, Vrenderup 
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41.  – 47. slide) 11 Udpegede Rådsmedlemmer efter geografisk 

fordeling 
Vi har 6 lokalsamfund i Helle Øst. De har hver tildelt en vist antal poster i Udviklingsrådet. 

Fordelingen er sådan at: 

42) Vrenderup har 1 post 

43) Hjortkær har 1 post 

44) Fåborg har 2 poster 

45) Starup har 2 poster 

46) Årre har 2 poster 

47) Agerbæk har 3 poster 

 

48. slide) Primære Samarbejdspartnere 
Borgerforeningerne og Agerbæk Udvikling 
Vores primære samarbejdspartnere er helt klart borgerforeningerne og Agerbæk Udvikling.  

Det er dem, der udpeger og levere vores rådsmedlemmer.  

Uden borgerforeningerne så var Udviklingsrådet ikke eksisterende.  

Men… -vi ved også, at det er en stor opgave for borgerforeningerne at finde rådsmedlemmer, der vil 

engagere sig og være projektmager og tovholder i Udviklingsrådet.  

Borgerforeningerne kæmper selv med at finde frivillige ildsjæle, der vil være formand og kasserer. 

Derfor har vi fuld forståelse for, at borgerforeningerne først prioriterer…  

-at få besat deres egne poster og løst deres egne opgaver. Det er naturligt.  

Sammensætningen af rådsmedlemmer kan gå begge veje.  

Her bliver Udviklingsrådet aldrig bedre end det overskud og engagement vores rådsmedlemmer kan lægge i 

Udviklingsrådet. 

Her er vi enig om, at alle ikke kan bidrage lige meget som frivillig, når hverdagslivet skal passe. 

 

49. slide) HVAD er… -Værdien af udviklingsrådene… 
Vi kan igen spørge vores lokale politikere… Hvad er værdien af udviklingsrådene? 

 

50. slide) Tak til borgerforeningerne for samarbejdet 
Vi vil her gerne takke borgerforeningerne og Agerbæk Udvikling. 

Vi takker for det gode samarbejde vi faktisk har.  

Vi er i god kontakt med hinanden i det daglige.  
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Det er først og fremmest sammen med borgerforeningerne, at vores kommende Fælles Strategiplan bliver 

udarbejdet.  

Vi er borgerforeningernes udviklingsråd! 

Vi er her hvor det giver mening at løse opgaver på tværs af vores byer i Helle Øst. 

 

51.  – 60. slide) Fag - Udvalg 
For at få opgaverne, i vores Fælles Strategiplan, løst på tværs af vores byer…  

-så har vi uddelegeret opgaver til nogle fagudvalg.  

Opdelingen af fagudvalg står foran en revidering på et af de kommende rådsmøder. 

Vi mangler desværre også nogle projektmagere og tovholdere til nogle af vores fagudvalg.  

Derfor vil den opdeling af fagudvalg vi viser i dag snart blive justeret. 

De nuværende fagudvalg er: 

52) Erhvervsudvalget, Jørgen Madsen (Erhvervsambassadør) 

53) Turistudvalget, Mikkel Ottosen (Udvalgsformand) 

54) Børn og Læring, Ulla Sundvang (Udvalgsformand) 

55) Plan og Teknik, Jan Skovbjerg (Udvalgsformand) 

56) Kultur og Kirke, Ingrid S. Simonsen (Udvalgsformand) 

57) Udvikling og Samarbejde, Janna Buch Andersen (Udvalgsformand) 

58) Kommunikation, Claus Jeppesen (Udvalgsformand) 

59) Social og Sundvang, Ubesat 

60) Integration og Arbejdsmarked, Ubesat 

Dem I ser her, -det udviklingsrådets projektmagere og tovholdere. 
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16.  – XX slide) Udviklingsrådets Møder og Aktiviteter 

I den forgangene periode siden sidste Udviklingsrådsmøde så har vi haft følgende møder og aktiviteter. 

62) Rådsmøder: 

1. 8 ordinære rådsmøder  

2. 1 årsmøde  

63) Arrangementer: 

1. Møde om Fælles Strategiplan for Helle Øst 22/10-2020 sammen med vores 4 Borgerforeninger, 

Agerbækudvikling, lokale politikere. 

64) Høringssvar / anbefaling: 

1. Høringssvar: ”Kunststrategi for Varde Kommune” 4/3-2021 

65) Erhvervsudvalg: (Jørgen) 

1. PowerTower Julefrokost 11/12-2021 

2. ProVarde Generalforsamling 10/6-2021 

3. PowerTower Sommerafslutning 2/7-2021 

4. Præsentation af firmaet udlejningshuse Aps 8/7-2021 

5. PowerTower Helle møder 

66) Kultur og Kirke:  

1. Møde om fælles samarbejde for kunst i Helle Øst 30/8-2021 

67) Indlandsturisme: (Mikkel) 

1. Møde om Indlandsturisme 26/10-2020 

2. Outdoor360.dk – indlandsturisme 20/1 2021 

3. Virtuel workshop om turisme 7/4-2021 

4. Møde med indlandsturismegruppen 27/4-2021 

5. Møde Indlandsturistgruppen 10/5-2021 

6. Møde Indlandsturistgruppen 20/9-2021 

68) Kommunikation: (Claus) 

1. Møde Mediegruppe 2020-09-23 

2. Møde med lokalhistorisk arkiv Fåborg 6/10-2020 

3. 70 + 71) 24 stk. Ruban Kurser: 

72) Journalist Kursus 

1. Find jeres gode historier og få dem ud (5 x) 

2. Spil jeres gode historier endnu bedre (8 x)  

3. Skriv historien med journalisten (individuel) 

73) Foto og Video Kursus:  

1. Det gode pressefoto (3 x) 

2. Skab flotte fotos med billedbehandling (2 x)  

3. Billedbehandling for redaktører (4 x) 

4. Lær at lave flotte videoer (2 x) 
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Forholdet til Ruban 

Der hersker en anstrengt forhold til vores leverandør af hjemmesider -Ruban. Det vil vi på et kommende 

møde tage op i vores Kommunikationsgruppe, som arbejder med den del af den Fælles Strategi. 

Der er inden kurserne blev gennemført udtrykt kritik af at Ruban skulle bruge 200.000 kr. på ovenstående 

kurser. Kurserne blev iværksat med tanke for, at nogle flere lokale skribenter og fotografer ville lave lokale 

artikler og promovering af vores lokalsamfund. 

Men… -det er ikke sket! Hvilket var forventeligt… 

Ikke en eneste ekstra artikel er der kommet ud af kurserne. Dog har en fotograf været forbi og taget nogle 

billeder af udviklingsrådet. Tak for det! 

De 200.000 kr. som kurserne har kostet og som var en del af vores lokalsamfunds penge er fløjet ud som 

varm luft af vinduerne. 

 

 

74. slide) Fælles Udviklingsrådet (FUR) 
Alle 9 Udviklingsråd har en plads i Varde Kommunes Fælles Udviklingsråd. I daglig tale kaldet ”FUR”. 

Det er typisk de 9 formænd for Udviklingsrådene, der deltagere her. 

Der holdes her årligt 4 Rådsmøder.  

Dertil kommer 1 møde om kåring af Årets Landsby.  

Plus diverse aktuelle møder. Dem har der været 2 af i denne periode. 

Dagsordenen på møderne indeholder en bred udsnit af det, som er aktuel i kommunen og vores 

lokalsamfund.  

Her udveksles der erfaringer på kryds og tværs om arbejdet med udvikling af vores lokalsamfund.  

Hvis du ønsker mere indsigt i FURs arbejde, så finder du alle referater på FURs hjemmeside. 
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75. slide) Fælles Udviklingsrådets lokalsamfundskonsulent 
FUR har ingen formand. Det er en embedsmand, der sidder for bordenden! 

Kunne I tænker jer, at i borgerforeningerne havde en konsulent for fra kommunen til at sidde for 

bordenden? Og bestemme hvem der skulle have ordet??? 

Men sådan er det i FUR! 

FUR og Udviklingsrådene har fra kommunens side en lokalsamfundskonsulent tilknyttet.  

Hun hedder Lisbeth Højvang Linding. Hun er samtidig også LAG koordinator.  

Hun har altså stilling som konsulent og koordinator. 

Det skal her pointeres, at Lisbeth er dygtig og gør et rigtig godt stykke arbejde for os.  

Men… -med stillingsbetegnelse som konsulent for udviklingsrådene, så har Varde Kommunens ikke givet 

Lokalsamfundskonsulenten nogen indflydelse og gennemslagskraft. Lokalsamfundskonsulenten er kun en 

sekretær for kommunen og udviklingsrådene.  

Ved FUR møderne er det lokalsamfundskonsulenten, der leder møderne og skriver referat. Det er altså 

embedsmand der: 

1. Sammensætter dagsordenen. (Dog ud fra indkomne forslag). 

2. Bestemmer hvem der skal have ordet ved FUR-møderne 

3. Skriver referatet 

4. Aflevere referatet til sin overordnede chef og embedsmand. 

5. Sender referatet til medlemmerne af kommunens Udvalg for Økonomi og Erhverv 

Hvor mange tror… -at der er nogen i forvaltningen og i Udvalget for Økonomi og Erhverv, der tager særlig 

notits af et referat…  

- som en konsulent har sendt til dem? 

 

76. slide) Samarbejdet med FUR og forvaltningen 
Udviklingsrådene og FUR hører under Udvalget for Økonomi og Erhverv. 

Har vi i FUR nogensinde set en politiker, der er medlemmer af Udvalget for Økonomi og Erhverv til et 

rådsmøde? 

NEJ – det har vi ikke! 

Er Lokalkonsulenten ansat med tilknytning til Udvalget for Økonomi og Erhverv 

NEJ – Lokalkonsulenten er ansat under Plan & Teknik. 

Har vi et godt og nært samarbejde med forvaltningen for Plan & Teknik. 

NEJ – Nej vi oplever, at de taler ned til os.  

De dukker kun op, når de vil trække noget ned over hovedet på os. 

Vi har dog haft et godt samarbejde med enkelte dygtige embedsfolk ved Plan og Teknik, som har ageret 

ambassadører for vores lokalsamfund. Men vi har også set, at de har forladt Plan og Teknik udvalget.  

Der er dårlig stemning i denne forvaltning. 



 
FORSLAG: Beretning for URHØ 2019 

 

Side 18 af 36 
 

77. slide) Møde med Thomas Jaap og Plan og Teknik 

Hvert andet år bliver vi tildelt et møde med Direktør Thomas Jaap og Plan og Teknik. 

De ankommer i en bus, hvorefter vi i et par timer kan køre rundt og besigtige nogle områder, vi gerne vil 

have gjort noget ved. 

Vi skulle have været på turen i år. Men pga. Covid-19, så er det udsat til næste år. 

Sidste gang… -at vi var på sådan en tur, var i 2016.  

Dengang var det på vores eget initiativ.  

Nu er det altså forvaltningen som tilbyder denne tur automatisk.  

Hvad fik vi så ud af mødet i 2016? 

INTET! 

Efter mødet, så var alting glemt.  

Vi fik ingen svar tilbage fra Thomas Jaap og Bjarne Fly, på de spørgsmål vi havde stillet.  

Når vi rykkede, så kunne vi nærmest ikke få fat på dem. -Vi blev syltet! 

Nu hører vi fra de udviklingsråd, der fornyelig har været på tur med Plan og Teknik, at situationen stadig er 

den samme. 

Vi må sige, at Thomas Jaap og Plan og Teknik mest er spild af vores tid.  

Derfor tænker vi også, at vi vælger mødet fra. 

 

78. slide) Møde med byrådet 

2 gang om året har udviklingsrådene et møde med Varde Byråd.  

Til mødet plejer der at deltage ca. 60 – 80 mennesker fra udviklingsråd og byråd. 

Ved det ene møde er det byrådet / forvaltningen, der sætter dagsorden. 

Ved det andet møde er det nu blevet indført at udviklingsrådene, kan sætte dagsorden. 

Det er ganske udmærket at mødes med lokalpolitikerne og drøfte aktuelle emner.  

-Det har vi brug for… 

Fra vores lokalområde ser vi dog…  

-at det kun, er den ene af de lokale to byrådsmedlemmer, der prioriterer at deltage i møderne.  

Vi takker her Holger Grumme for generelt at komme til arrangementer for vores udviklingsråd og engagere 

sig i vores virke. Tak for det. 

 

Efter det meget flotte og forkromede møde med byrådet, vi oplever desværre meget ringe interesse fra 

byrådspolitikerne mellem de 2 store møder. 

Aldrig oplever vi en henvendelse fra det politiske med en opfodring til nogen form for samarbejde (med 

undtagelse af Holger). 
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Her kan vi medtage de lokale partiforeninger (Venstre) og hvilende kandidater fra sidste kommunevalg 

(med undtagelse af Jonna Buch Andersen som er medlem af Udviklingsrådet). 

Det kan I godt tænke på… 

Når møderne er slut, så er udviklingsrådene glemt. 

 

 

79. slide) HVAD er… -Værdien af udviklingsrådene… 
Det er her vi igen spørg vores lokalpolitikere: Hvad er værdien af udviklingsrådene… 

 

80. slide) Udviklingsrådets økonomi 
Varde Kommunes forvaltning og politikere har sat værdien på udviklingsrådene i kroner og øre. 

Hvert af de 9 udviklingsråd… -har ud af kommunens milliardbudget - fået tildelt et årligt tilskud på 61.000 

kr. 

Vi kalder det et holdkæft-bolche!  

Hvor mange projekter kan man holde kørende i 6 landsbyer for det beløb? 

Det er den værdi som politikerne mener, der skal til for…  

-at de ved festtalerne kan sige,  

- at de har nærdemokrati og borgerindflydelse på beslutningerne i lokalområdet i Varde kommune. 

 

81. slide) Udviklingsrådets økonomi - Kassebeholdningen 
I Udviklingsrådet Helle Øst har vi sparret op til, at vi skal i gang med at eksekverer vores Fælles Strategiplan 

for Helle Øst.  

Derfor har vi lidt på kistebunden.  

Kassebeholdningen er dags dato: 104.563 kr. 

Med de penge, så har vi mulighed for at søge forskellige fondsmidler. Vi kan også søge tillægsmidler ved 

Varde Kommune. 

Indtil fornyelig har det været sådan, at vi selv skulle finansiere 50% af vores projekter.  

Men allerede nu er der skuet op for valgflæsket, ved at den regel er faldet væk! 

Vi er ”meget” taknemlige og holder ”lidt” mere kæft! 
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82. slide) Vælgermøde mandag d. 8/11 
Der er snart kommunalvalg.  

Vi har valgt at arrangere et vælgermøde for jer lokalpolitikere mandag den 8. november her i Helle Hallen. 

På mødet vil vi tage emner op omkring fremtidens udvikling af  

• Overbygningsskolen,  

• Helle Hallen og foreningslivet,  

• Det lokale erhvervsliv og arbejdspladser  

• Ældreområdet.  

• Værdien af Frivillige ildsjæle og lokalsamfundsudviklingen. 

- Der bliver sikkert også spurgt ind  

Nu er spændt på om det er noget, der bliver værdsat af jer lokalpolitikere eller om det hurtig er glemt? :-) 

Det er vigtig for os som lokalområde, at vi har nogle engagerede lokalpolitikere.  

Nogle vi kan samarbejde med og tale vores sag i byrådet. 

 

83. – 89. slide) Politisk Netværksgruppe 
Her er I vores Politiske Netværksgruppe som vi skal samarbejde med. 

Vores Politiske Netværksgruppe er lig med det politiske landskab i Helle Øst som det ser ud lige nu.  

83) Vi har 2 byrådsmedlemmer.  

1. Holger Grumme Nielsen (B) (Starup) 

2. Sarah Andersen (V) (Starup) 
 

84) Vi har et byrådsmedlem, som har en tilknytning til Helle Øst ved at være Centerchef i Helle Hallen. 

1. Peder Foldager, Byrådsmedlem, (V) (Øse) 

 

85) Vi har 7 byrådskandidater, som bor i Helle Øst 

1. Jonna Buch Andersen (B) (Agerbæk) 

2. Sanne Tryk Batiste (B) (Starup) 

3. Jørn S Pedersen (D) 

4. Henning Lund Jensen (O) 

5. Poul Rosendahl (V) (Fåborg-Agerbæk) 

6. Larysa Rachok Sørensen (V) (Fåborg-Agerbæk) 

7. Claus Brink, (V) (Årre) 

 

86) Vi har 3 byrådskandidater som ved af, der har tilknytning til Helle Øst og særlig kendskab til området 

1. Søren Lydeking Pedersen (K) (præst i Agerbæk) 

2. Heidi Bundgaard (C) (opvokset i Årre) 

3. Kåre Jensen (C) (opvokset i Agerbæk) 
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Hertil kommer de 3 partiforeninger vi har i Helle Øst fra Venstre: 

87) Fåborg-Agerbæk 

1. Anders Helth Hansen, Formand 

88) Starup 

1. Alex Pedersen, Formand 

2. Keld Jacobsen, Næstformand og Sekretær 

3. Maria Bach Jacobsen, Bestyrelsesmedlem 

4. Mikkel Ottosen, Bestyrelsesmedlem 

89) Årre 

1. Niels Bach, Formand 

2. Anders Jensen, Kasserer 

3. Dennis Mølholm Hansen, Næstformand 

4. Claus Brink, Bestyrelsesmedlem 

5. Morten Lønne-Madsen 

 

4 lokalpolitikere blev til 2 

Ved sidste valg gik vi desværre fra at have 4 lokalpolitikere til nu kun at have 2. Det håber, vi går bedre ved 

det valg kommende valg.  

Der er primært 2 grunde til, at vi inviteret jer i vores Politiske Netværksgruppe:  

1) Vi ønsker at lære hinanden bedre at kende inden kommunalvalget. Hvad vi hver især arbejder med 

(speciel de nye kandidater).  

2) Vi ønsker at få et bedre netværk og samarbejde med jer - vores lokale politikere i det daglige arbejde.  

• At vi ikke er dem og os.  

• At vi sammen kunne sætte nogle fælles mål for udviklingen i Helle Øst.  

• At vi samme kunne lave den Fælles Strategiplan.  

Det vil virke mærkeligt, hvis vores lokale politikere ikke var med til at lave fremtidens strategiplan for Helle 

Øst…?!?! 
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90. slide) Fælles Strategiplan for Helle Øst 
Nu har den Fælles Strategiplan været nævnt gentagende gange.  

At løse opgaver på tværs af byer. -Hvor det give mening. 

Nu kommer en oversigt over, hvad den Fælles Strategiplan består af. 

 

 

91. slide) HVORDAN… -Udvikler og designer vi fremtidens 

Helle Øst til det moderne menneske 5 - 10 - 20 år frem? 
 

Vi laver den Fælles Strategiplan under overskriften:  

HVORDAN…  

-Udvikler og designer vi fremtidens Helle Øst  

til det moderne menneske 5 - 10 - 20 år frem? 

Det skal vi debattere bagefter til vores Politiske Netværksmøde, når vi er færdig med beretningen og 

Årsmødet her. 
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92.  – 94 slide) Bosætning og indbyggerantal 
Først får I en status over bosætning og indbyggerantal i vores område 

Det er en måden… -at måle på, om det vi går og laver, har en effekt.  

Vi får her fakta på, hvilken vej det går med indbyggertallet. Vi kan se hvad vi er oppe imod, når vi skal lave 

lokal udvikling. 

Først har vi udviklingen af indbyggertallet for Varde Kommune 
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93) Herunder er udviklingen af indbyggertallet sammenlagt for Helle Øst’s byer.  

Bemærk vores landområder er ikke med i tallene. 
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94) Herunder er udviklingen af indbyggertallet for de enkelte Helle Øst’s byer.  

 

Udviklingen af indbyggertallet er desværre fladet ud de senere år og mest for nedadgående. 

Der er noget at tage fat på i den Fælles Strategiplan for at få udviklingen vendt.  

Hvis den skal vendes?  

- Vi kan som borgere blot vælge at flytte, hvis vi ikke synes om at være her…! 

Hvis vi ser på udviklingen i Fåborg, så er der ifølge tendenskurven kun 54 år til, at den sidste beboer 

forlader byen!  

Det egentlig ligegyldig for beboerne, at udviklingen går sådan…  

- De tidligere beboer er blot blevet lykkelige for at bo et andet sted.  

Fåborg kan blive til en udmærket brik by og øvelsesterræn for civilforsvaret. 
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95. slide) Hvad er værdien af frivillige projektmagere og 

tovholdere? 

Igen kan vi spørge: Er det ikke ligegyldigt, det vi frivillige går og laver.  

Hvad hjælper det?  

Er flertallet af beboer ikke ligeglade? 

Eller hvad? 

 

96. slide) Fælles Strategiplan Møde 22/10-2020 
Vi har valgt, at tro på at vores indsats kan gøre en forskel.  

Det gør vi ved at sætte udviklingen i system. 

Vores Fælles Strategiplan tog sin første form ved et møde på PowerTower i Agerbæk den 22/10-2020. 

Her deltog vores 4 borgerforeninger, Agerbæk Udvikling og lokale politikere. 

Vi kan her se en oversigt over delprojekterne i strategiplanen. 

1. BOSÆTNING (Jonna):  
Kommunens nye bosætningsstrategi, fælles markedsføring, boliger, grunde, 
velkomstambassadører.... 

2. SKOLE OG INSTITUTIONER (Ulla):  
Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning.... 

3. INTERGRATION (Ubesat):  
Danskundervisning til østeuropæer, forhindring / inddragelse af parallelsamfund.... 

4. SYNLIGGØRELSE OG MARKEDSFØRING (Claus):  
RUBAN, sociale medier, lokalblade, aviser, radio, podcast.... 

5. ERHVERVSFREMME (Jørgen):  
Butikker , arbejdspladser, PowerTover Helle, iværksætterhjælp, kurser, netværksgrupper.... 

6. FREMKOMMELIGHED OG INFRASTRUKTUR (Jan): Tingvejen, cykelstier, offentlig trafik, Go More 
(fælles biler).... 

7. FORENINGS-, IDRÆTS- OG FRITIDSLIV (Ingrid):... 
8. KUNST OG KULTUR (Ingrid): Samarbejde om kunst og kultur og diverse udstillinger vedr. kunst og 

kultur....  
9. INDLANDSTURISME (Mikkel): 
10. NETVÆRK, INDRAGELSE OG SAMAREBEJDE (Formanden):  

Møde og projekter med beslutningstagere, ildsjæle og videnspersoner. Politikere, Embedsfolk, 
Borgerforeninger, Fritidsforeninger, Erhvervsfolk, Skolebestyrelser, Borgere 

11. REKRUTTERING AF FRIVILLIGE (Alle):  
Inspirere til frivilligt engagement. Frivillig bank, Idéformidling, Know How, Samarbejde, Frivillige 
Kræfter, Lederskab/Pådriver, Idékatalog og Projektstyring… 

 
Punkt 1, 2 og 3 blev på mødet forslået lagt sammen. Men det er 3 meget store områder for en enkelt 

tovholder at overskue. Derfor overvejer vi, hvad vi gør på området. 
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Punkt 9, 10 og 11 er kommet til siden mødet.  

Punkt 9 med Indlandsturisme har fyldt meget det seneste år. Det er fordi der er stor et fokuspunkt ved 

kommunen. De er ved at lave en ny strategiplan for turistområdet. Samtidig er vi blevet inviteret af 

Skovlund-Ansager Udviklingsråd til et samarbejde om udvikling af indlandsturisme. Det sker sammen med 

de 5 udviklingsråd i det østlige Varde. 

Punkt 10 og 11 er kommet med fordi uden netværk, samarbejde og rekruttering af frivillige, så kan det slet 

ikke lade sig gøre at lave nogen Fælles Strategiplan. 

 

97. slide) Fælles Strategiplan – Bosætning 
Bosætning er et overordnet indsatsområde… 

- det har alle andre indsatsområder under sig. 

Man kan ikke få bosætning, hvis ikke der er gode boliger og byggegrunde, skoler og institutioner; 

arbejdspladser; kultur og fritidstilbud og flotte omgivelser  

– ja alle rammer i lokalsamfundet skal være på plads.  

Der skal arbejdes med at øge den samlede attraktivitet. 

Under bosætning handler det om, hvad vi kan gøre i fællesskab for at tiltrække nye borgere til vores 

område. 

Hvordan får fortalt den gode historie om, at det er attraktivt at bo i Helle Øst.  

At vi har de rigtige rammer for det moderne mennesker.  

Hvad vi fælles kan gøre for at profilere, markedsføre og brande Helle Øst 

De nye borger skal også tages godt imod. Derfor er velkomstambassadører med under bosætning. 

Det er Jonna B. Andersen, der er tovholder på området. 

 

98. slide) Kommunens Bosætningsstrategi 
På bosætningsområdet ser vi, at Varde Kommune står klar med en hjælpende hånd. De har lavet 

bosætningsstrategien. Flere slår rødder i Varde Kommune. 

Men der er malurt i bægeret.  

Den hjælpen hånd fra kommunen er kun for de få. 

Byer som Årre, Starup-Tofterup og Fåborg får ingen hjælp. De må klare sig selv… 

Her spørger vi vores lokale politikere: Kan det være rimeligt? 
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99. slide) Bosætning - Skole og institutioner 
En god skole og børnehave en central del af den lokale udvikling. En god skole er en vigtig brik i at få 

bosætning og tilflytning af nye borgere. Derfor har alle byer brug for en grundskole. 

Her er det vigtigt at skolens ledelse inddrages i den lokale udvikling for at skolen forbliver en god medspiller 

i udviklingen af lokalsamfundet. Det er de specielt gode til i Årre. 

Vi har til vores vælgermøde vovet at stille spørgsmålet: ”Skal overbygningsskolen centraliseres”? 

Det er ikke noget udviklingsrådet tager stilling til. Men vi ser dog, at overbygningsskolerne i den østlige del 

af Varde Kommune til tider har udfordringer med at have elever nok i de ældste klasser.  

Her spørger vi vores lokale politikere: Hvad er fremtiden for vores overbygning skoler? 

Det er Ulla Sundvang, der er tovholder på området. 

 

100. slide) Fælles Strategiplan – Integration 
Vi hører om det i hele tiden… -Der er brug for arbejdskraft. Vi ser, at der kommer mange udlændinge til 

vores område. Mange af dem er østeuropæer, der bosætter sig her.  

De bliver mest til gavn for den lokale udvikling og bosætning, hvis de bliver godt integreret.  

Vi skal forhindre, at der opstår parallelsamfund, det kommer der ikke noget godt ud af. Vi ser, at der 

allerede i Agerbæk er kommet en ortodoks menighed og kirke til i det gamle missionshus.  

Derfor har vi arbejdet på at arrangerer danskundervisning for østeuropæer.  

Her spørger vi vores lokale politikere: Hvad er jeres holdning til integrationen. 

Desværre har vi pt. ingen tovholder på området. 

 

101. slide) Erhvervsfremme 
I Udviklingsrådet ser vi, at et godt erhvervsliv og gode arbejdspladser er den vigtigste forudsætning for 

bosætning og positiv lokal udvikling.  

En by uden erhvervsliv og arbejdspladser, det er en død by. 

Som udviklingsråd i Varde Kommune er vi dem, der nået længst med at arbejde med erhvervsfremme.  

Vi tillader at kalde os et forgangseksempel! 

Vi arbejder på at give nye iværksættere de bedste muligheder for at starte virksomhed i Helle Øst. Derfor 

har vi oprettet det, som hedder PowerTower Helle. 

Det har vi gjort i samarbejde med ProVarde, så vi kan tilbyde samme muligheder og hjælp lokalt som de kan 

i Varde. 

Det er Jørgen Madsen, der er tovholder på området. 
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102. slide) Erhvervsfremme – Lokaler 
Vi har samme med vores partnere fået oprettet 4 iværksætterhuse.  

Her kan iværksætter få lokaler til gunstige vilkår. 

Vi har i dag: 

• 2 virksomheder i Agerbæk (den gamle Andelskasse),  

• 3 virksomheder i Årre (det gamle kommunekontor),  

• 4 virksomheder i Helle Hallen.  

• Vi arbejder fortsat på at komme i gang i Naturhuset i Tofterup (den gamle Brugs). 

•  

103. slide) Erhvervsfremme – Virksomheder der har til huse 
Det er følgende virksomheder til huse: 

Helle Hallen: 

1. Bentes briks 

2. Fodplejen 

3. Larsen Enterprise 

4. Lindbergs ejendomshandel 

 

Årre Erhvervsgård: 

1. Connect 

2. EKU 

3. Salon Jette 

 

PowerTower Agerbæk: 

1. Klinik Luna 

2. Udlejningshuse ApS 

 

 

104. slide) Erhvervsfremme –Iværksætterkursus 
Vi kan tilbyde iværksætterkurser i vores lokalområde. Den 27/10 starter et forløb op med 6 kursusaftener. 

Der er pt. 12 tilmeldte. 

Der er stadig 3 ledige pladser, -så du kan nå det endnu! :-) 

 

105. slide) Erhvervsfremme – Netværk 
Vi har et erhvervsnetværk, hvor iværksættere kan udveksle erfaringer og besøger hinandens virksomheder. 

Normalt mødes netværket en gang om måneden, men herunder Covid-19 har det desværre ligget stille. Det 

venter nu på en genstart. 
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106. slide) Erhvervsfremme – Repræsentation 
Udviklingsrådet er medlem af ProVarde. Her deltager vi i deres generalforsamling og nogle af deres løbende 

arrangementer.  

1. PowerTower Julefrokost 11/12-2021 

2. ProVarde Generalforsamling 10/6-2021 

3. PowerTower Sommerafslutning 2/7-2021 

4. Præsentation af firmaet Udlejningshuse Aps 8/7-2021 

5. PowerTower Helle møder 

 

I Helle Øst har vi også folk i Repræsentantskabet. Det er pt. 

• Alf Sand Maskinfabrik A/S 

• Otto Dagnæs-Hansen, Scanitech 

• Kristian Rossau, Agerbæk Hotel 

 

Udviklingsrådet vil om muligt byde ind, hvis der kommer en ledig plads. 

 

107. slide) Erhvervsfremme – Samarbejde 
PowerTower Helle kan kun lade sig gøre pga. af vores samarbejdet med en række partnere. 

Det er først og fremmest dem som stiller lokaler til rådighed: 

• JM-Handel v/ familien Mathiesen i Tofterup, som ejer bygningerne i PowerTower Agerbæk,  

• Helle Hallen v/Peder Foldager,  

• Ove Staal der står for Årre Erhvervsgård (forhenværende kommunekontor)  

• Folkene bag Naturhuset i Starup. 

PowerTower Helle er hele Helle Østs samarbejde om erhvervsfremme. Derfor er tilhører det også 

• Agerbæk Erhvervsforening 

• De 4 Borgerforeninger 

• Agerbæk Udvikling 

Hos ProVarde skal vi særlig fremhæve… 

• Friedericke Bruhn - ProVarde 

Hun er vores dygtige sparrings- og samarbejdspartner på bl.a. iværksætterkurser 

Dog er Friederike Bruhn for en 5 måneders periode lejet ud til Symbo i Skovlund. Derfor er det Anette 

Spicker som står for iværksætterkurserne denne gang. 
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108. slide) Synliggørelse og hjemmesider 
Synliggørelse, branding og profilering er et vigtigt underemne for at få bosætning til at lykkes.  

Det er vitalt for at få formidlet de gode historier om, hvor attraktiv det er at bo og leve i Helle Øst. Vi skal 

være helt sikker på, at vi får den bedst tænkelige synliggørelse, branding og profilering.  

Det er Claus Jeppesen der er tovholder for området 

 

109. slide) 6 + 1 stk. Ruban hjemmesider 
I Helle Øst har vi alle hjemmesider leveret af Ruban.  

Desværre er Ruban lavet på en umoderne platform.  

Det betyder, at der er meget få programmører, der kan servicere systemet. Det vil derfor i fremtiden blive 

mere og mere vanskeligt og omkostningsfuld at vedligeholde. 

Vi stiller derfor spørgsmål ved, hvad der skal ske med vores hjemmesider i fremtiden.  

Det sammenholdt med, at der er meget lidt trafik på vores hjemmesider. Det skyldes hovedsageligt, at der 

meget sjældent kommer ny indhold. Uden jævnlig tilføjelse af aktuelt og spændende indhold, så kommer 

der ingen trafik.  

Her er spørgsmålet om hjemmesiderne så har nogen værdi? 

 

110. Slide Varde kommunes bosætnings-hjemmesider  

I forbindelse med Varde kommunes bosætningsstrategi, så er kommunen i gang med at oprette 

hjemmesider, der skal profilere bosætningen i nogle af vores byer.  

I forbindelse med bosætningsstrategien så bliver det kun Agerbæk, der skal profileres på en hjemmeside 

som bosætnings-by. Det finder vi ikke tilfredsstillende. Alle vores byer og Helle Øst områdets 

attraktiviteter bør profileres. Her er noget at arbejde videre med. 

Vi fortjener en forklaring/begrundelse for, at der er valgt en ny hjemmeside, frem for at videreudvikle 

Ruban som kommunen har støttet med flere hundred tusinde kroner. 

Kommunens bosætningshjemmesider bliver lavet i et system, der umiddelbart ikke er kompatibel med 

Ruban. 
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111. slide) Helle Kommunikation- og Mediegruppe 
Vi vil finde frem den mest effektive synliggørelse og branding af Helle Øst.  

Derfor vil vi samle alle webmaster, skribenter og redaktører for vores trykte og online medier i Helle Øst. Vi 

laver Helle Kommunikations og Mediegruppe, hvor vi kan udveksle erfaringer med hinanden.  

Målet er, at vi sammen kan komme længere ud til flere læsere.  

At vores indhold kan udveksles både på tryk og online medier.  

At det derved bliver mere synlig.  

At vi kan opnå en større branding og profilering af Helle Øst området. 

Det første møde i Helle Mediegruppe er afholdt som videomøde den 23/9-2020. Men pga. Covid-19 er vi 

ikke kommet videre og skal have genstartet gruppen. 

 

112. slide) Kursus i borgerjournalistik og foto 
Som før nævnt har Ruban i år 2020 afholdt 24 kurser i vores lokalområde. Her kunne du dygtiggøre dig i at 

skive artikler og tage gode billeder og videoer. 

Det kom der som sagt ikke flere artikel ud af om vores lokalsamfund.  

 

Vi håber, at dem der deltog, har fået noget godt ud af det til eget brug. 

 

113. slide) Fremkommelighed 

Fremkommelighed er et nødvendigt indsatsområde for at skabe liv og vækst. Folk skal kunne komme 

ubesværet og sikkert rundt i vores område. Ligeledes skal alle kunne komme let og hurtigt til og fra Helle 

Øst.  

Vi kan glæde os over, at vi i år har kunnet indvie en ny cykelsti fra Fåborg og til Tingvejen mod Årre. Nu kan 

de bløde trafikanter køre sikkert på denne strækning. 

Men vi er ikke i mål med en cykelsti. Når du når Tingvejen, så skal du krydse den sammen med alle biler og 

tung trafik. Det virket utrykt for små børn. 

Tingvejen er vores store gennemgående færdselsåre med ca. 23 km placeret i Helle Øst. Ca. 4000 biler 

passere her i døgnet. Her kører meget tungt trafik. Den deler Helle Øst i 2, derfor er der mange lokale 

biveje, der krydser Tingvejen. Største udfordring er, at Tingvejen er en skolevej for bløde trafikanter.  

Med Poul Verner fra Årre borgerforening initiativtager til at vi skulle mødes om det. Vi har gennem tiden 

holdt møder med alle aktører, som skoler og borgerforeninger, der har berøring med de trafikale 

problemstillinger på Tingvejen.  

Sammen har vi haft møder med Vejdirektoratet og formanden for Plan og Teknik i Varde Kommune, Preben 

Friis-Hauge.  



 
FORSLAG: Beretning for URHØ 2019 

 

Side 33 af 36 
 

Her er mulighederne for cykelstier, tunneller, kanaliseringsbaner blev diskuteret. Tingvejen er blevet 

besigtiget på en bustur. 

Ved at samarbejde på tværs af vores lokalsamfund, får vi større gennemslagskraft over for myndigheder og 

beslutningstagere.  

I Agerbæk er der en privat (Torkild Ditlevsen), der har taget initiativ til en underskriftsindsamling for en 

cykelsti fra Agerbæk til Helle Hallen. Det hilser vi velkommen og vil støtte op omkring det. 

Vi skal dog være forberedt på, at der stadig er kamp om at få en cykelsti i Varde kommune, da der er mange 

om buddet. 

Det er Jan Skovbjerg, Fåborg, der er tovholder for Trafikgruppen, Fremkommelighed og Infrastruktur.  

 

114. slide) Kunst og Kultur 
Vi har spurgt os selv: Om vi kunne samarbejde om at få mere kunst og kultur i Helle Øst. Om vi kunne lave 

tiltag, der kunne udsmykke vores område og gøre det mere spændende og attraktiv. 

Den 30. august i år havde vi et møde i naturhuset i Tofterup mellem vores byer om dette emne. Her blev 

der udvekslet erfaringer om fonde og aktører på området. Det blev debatteret, hvilken kunst vi ønsker og 

hvordan det eventuel skal etableres.  

Man blev enige om at gå i tænkeboks. Der vil blive arrangeret et tilsvarende møde til næste år. 

Det er Ingrid Sand Simonsen, der er tovholder på området 

 

115. slide) Forenings-, Idræts- og Fritidsliv 
Under Kultur har vi også Forenings-, Idræts- og Fritidsliv. Et vigtigt område for attraktiviteten for vores 

område. 

Her er Helle Hallen hele vores områdes samlingspunkt. Det er vores kulturelle flagskib. Her er der mulighed 

for sports- og fritidsaktiviteter af nærmest enhver art. Det er her store som små forsamlinger kan mødes fra 

nær og fjern. 

Men hvad er fremtiden for Helle Hallen? Vi ser, at der laves multihaller og fitness lokaler rundt i vores byer. 

Holdsport er generelt på retur.  

Kan de store haller fortsat udlejes? 

Centerleder Peder Foldager har udtalt sig om dette. 

Han siger, at Helle Hallen fortsat kan leve af de lokale bruger.  

Det kræver dog, at der fortsat bliver udviklet og kommer nye ting til. Der er også et stort potentiale i at 

udnytte sommermånederne, hvor Helle Hallen for det meste står uudnyttet hen.  

Derfor arbejdes, der pt. med 3 projekter. Og det handler overordnet om at tiltrække gæster ude fra. 

1) Der vil blive etableret en kunstgræsbane. Det vil tiltrække træningslejre udefra og kan bruges året rundt. 
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116. slide) Helle aktivitetshotel 
2) Aktivitetshotellet er tættere på at blive bygget end nogensinde før. Det er nødvendigt, hvis vi vil 

tiltrække træningslejre udefra. Det gælder både til svømmehallen, skyde-anlægget, hallerne og 

kunstgræsbanen. Anlægsbudgettet er nu sat til ca. 9 mio. 

3) Der er fortsat mange, der vil gå til fitness. Derfor vil fitnesslokalerne bliver udvidet med 200 m2  

Vi vil arbejde for, at Helle Hallen fortsat kan udvikles som kulturinstitution til gavn for Helle Østs beboer og 

bosætningen. 

Til vores vælgermøde den 8/11 stiller vi spørgsmålet om Helle Hallens og foreningslivets fremtid? Vi håber 

på en god debat om det. 

 

117. slide) Indlandsturisme 
Over 20% af kommunens indtjening kommer fra turisme! 

Indlandsturisme handler om, at vi kan trække noget af den indtjening til den østlig del af Varde Kommune. 

Det er ikke alle, der ønsker at lægge deres ferie omme i flyvesandet og bade i det kolde Vesterhav. Her kan 

vi tilbyde noget andet.  

Vi er blevet inviteret til at deltage i en indlandsturistgruppe. Det er Skovlund-Ansager Udviklingsråd, der har 

taget initiativet. Med i gruppen er også udviklingsrådene fra Ølgod, Helle Vest og Hodde, Horne, Sig og 

Tistrup også kaldet HHST.  

De 5 udviklingsråd arbejder målrettet på at få bevilliget en konsulent fra Destination Vesterhavet. 

Konsulenten skal arbejde for at iværksætte rammer for at indlandsturismen kan udvikle sig.  

Overordnet gælder det at få vores område gjort til en destination, hvor feriegæster overnætter. Når de bor 

her, så vil de også lægge deres penge hos vores værelsesudbydere, tankstationer, dagligvarer butikker, 

restauranter og oplevelses udbydere.   

Vi bor centralt for at opleve den jyske natur og seværdigheder. Hvis du kommer fra Køge eller Køln, så er 

ikke langt til Legoland, Jelling, Christiansfeld, Ribe, Vadehavet, Vesterhavet, Ringkøbing fjord og 

Løveparken. 

Samtidig har vi et potentiale for at produktudvikle Starup Hytte by, Baldersbæk, Kyst til kyststien, 

Karlsgårde sø, Tambours have, Kvie sø, Janusbygningen, Ølgod skulpturerne osv.… 

Her vil Helle Hallen også kunne tilbyde oplevelser og overnatning i fremtiden 

Nu kommer også Grindstedbanen i spil… 

Der er mange muligheder. 

Det er Mikkel Ottosen, der er tovholder for Indlandsturisme. 
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118. slide) Netværk, Inddragelse & Samarbejde 
Det er indlysende at en Fælles Strategiplan kun kan lykkes, hvis vi netværker, inddrager og samarbejder 
med hinanden. Men det tager tid, at skrive, ringe og mødes med hinanden. Få tingene debatteret og nå til 
enighed. 
 
Her er demokrati noget bøvl. Det er meget nemmere med diktatur. Her er der en der bestemmer og resten 
får en klar besked. 
 
Man kan godt fristes til at overveje om det ville give en mere effektiv lokalsamfundsudvikling uden alt det 
bureaukrati!? 
 
I Udviklingsrådet vil vi dog forsat arbejder demokratisk videre med netværk, inddragelse og samarbejde.  
Vi skal blot være klar over at det er en udfordring i sig selv at få samlet hele vores området til enighed om 
den Fælles Strategiplan.  
 
 

119. slide) Rekruttering af frivillige 
I programmet ”Løvens hule” bliver der igen og igen slået på om iværksætterne kan eksekvere? 

Det er ikke nok med gode idéer. -de er INTET værd, hvis ikke de kan eksekveres. 

Uden frivillige tovholdere og projektmagere, så er den Fælles Strategiplan uden nogen værdi. 

 

120. slide) Hvad er værdien af frivillige projektmagere og 

tovholdere? 
Her kan vi igen spørge vores politikere:  

Hvad er værdien af frivillige projektmagere og tovholdere? 

Er det er et område kommunen vil styrke? 

Eller  

Er det ligegyldigt, at den sidste beboer flytter ud af Fåborg om 54 år? 
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121. slide) Fælles Strategiplan 
Det var så gennemgangen af den Fælles Strategiplan. 

Om lidt så stiller vi det hele til debat.  

Det bliver spændende at høre, hvad I vil byde ind med. 

 

122. slide) Fremtiden ser lys ud – eller hvad…? 
Det var så enden på denne beretning. Fremtiden ser lys ud – eller hvad? 

Nu er det op til jer om beretningen kan blive godkendt 

 

 

På vegne af 

Udviklingsrådet Helle Øst 
Formand Claus Jeppesen 

Hellevej 50, Vrenderup 

6818 Årre 

Tel.: 20295955 

claus@vestland.dk 

Web. www.helleoest.dk 
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