UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST
NORDENSKOV / ØSE – NÆSBJERG – ROUSTHØJE / ROUST
Bestyrelsesmøde den 4. maj, 2010
Deltagere:
Fraværende:

Svend Aage Hansen, Per Mathiasen, Søren Thomsen, Christian
Jensen, Benny Christensen, Peder Foldager, Jens Erik
Mathiassen, Inge Christensen
ingen

1.
Godkendelse af sidste referat
Ingen kommentarer til referatet.
2.
Siden sidst
Søren har deltaget i workshop den 12.-13. april, som blev afholdt på RAGU-KU.
Emnet var "Hvordan får man flere med i arbejdet". Der var præsentation fra hvert
Udviklingsråd om hvad der blev arbejdet med og fokuseret på. Udbyttet var ideer
og inspiration til Udviklingsrådene.
Den 21. april var der forårsmøde mellem Byrådet og Udviklingsrådene, som blev
afholdt i Helle Hallen. Borgmester Gylling Haahr fortalte sidste nyt fra Varde
Kommune og om igangværende projekter og økonomi. Kommunaldirektør Max
Kruse, Kultur og Fritid v/Lisbet Rosendahl, Social og Sundhed v/Erik Buhl, Plan og
Teknik v/Preben Olesen, Børn og Undervisning v/Karl Haahr fortalte hver nyt fra
deres område. Formændene fra de enkelte Udviklingsråd fortalte sidste nyt og
ambitioner.
3.
Konstituering
Søren Thomsen ønsker at træde ud af bestyrelsen af personlige årsager og derfor
er Jens Erik Mathiasen indkaldt til bestyrelsesmødet (1. suppleant).
Bestyrelsen skulle derfor konstituere sig på ny og det blev som følger:
Formand er Peder Foldager
Næstformand er Per Mathiasen
Kasserer er Benny Christensen
Sekretær er Inge Christensen
Menig medlem er Svend Aage Hansen, Christian Jensen og Jens Erik Mathiasen.




Der udarbejdes en ny liste over bestyrelsen med navne, adresser og telefon
numre.
Udviklingsrådets hjemmeside - urhv.vardekommune.dk opdateres med de
nye informationer.
Inge sender liste til Hanne Jespersen om ny bestyrelse.

4.
Orientering om arbejdet i Udviklingsrådet sidste år
Der er 4 nye medlemmer i Bestyrelsen - så for at give lidt information - fortalte
Svend Aage om Udviklingsrådets formål, og hvad der var arbejdet med i 2009.

5.
Visioner / indsatsområder
Alle var enige om at der skulle gøres noget for at synliggøre Udviklingsrådet og
dets formål. Der skal gives mere info til alle foreninger og etableres et
samarbejde til foreningerne i de 3 områder - Nordenskov/Øse, Næsbjerg og
Rousthøje/Roust.
Sidste år blev der lavet et udviklingskatalog for Helle Vest området. Ved næste
møde skal dette katalog gennemgås og vi skal have defineret hvilke områder, vi vil
satse på i det kommende år - enten fra kataloget eller nye initiativer.
Der er behov for et borgermøde i Nordenskov med foreningerne for at synliggøre
Udviklingsrådet. Der skal etableres en cykelstigruppe i Nordenskov (ligesom i
Næsbjerg) - som kan være med til at fremme tidspunktet for etablering af en
cykelsti.
Hvert Udviklingsråd kan få 20.000,- kr. til initiativer i området i 2010. Vi forslår:
 at få lavet skilte omkring "ren by" ("din mor gør ikke rent her")
o Jens Erik undersøger mulighederne ved et Reklame bureau. Indhente
pris og inspiration på skilte - dels omkring at holde rent og omkring
hunde hømhøm.
o Info skilte til at sætte på byskilte - hvor man selv kan udskifte
teksten.
6.
Filmen om synliggørelse af Varde Kommune
Svend Aage og Søren har kørt rundt med fotograf fra Kruse Film for at vise
området og ideer til filmoptagelse. Slutresultatet vil være 2 minutters optagelse.
Kruse Film vil lave optagelsen og kontakte Svend Aage/Søren for at aftale om der
skal lægges tale på eller musik. Vi har aftalt at høre hvad Kruse Film anbefaler og
høre til hvad de andre Udviklingsråd gør.
Turen gik til: Næsbjerg Kulturhus - nyt boligområde - erhvervscenter - Stadion Tambours Have - Øse efterskole - Nordenskov skole - Svæveflyveplads i Bolhede
og Roust fiskesø.
7.
Dyrskue i Varde den 21. og 22. maj
LAG + Udviklingsrådene har en bod ved dyrskuet. Vi kan melde os frivilligt til at
stå i boden 2 timer. Vi har valgt at takke nej til tilbuddet.
8.
Evt.
Der er ledige boliger i Nordenskov. Ved mødet den 21. april spurgte Erik Buhl om
hvad boligerne kunne bruges til? Dette kunne tages med til borgermødet i
Nordenskov.
Varde Kommune er aktiv i nedrivning af de gamle faldefærdige huse. Der er afsat
1.200.000 kr. til dette arbejde.
9.
Næste møde
Næste møde er den 15. juni kl. 19.30 ved Benny, Trucklageret på Kirkediget 8 i
Næsbjerg.

