UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST
NORDENSKOV / ØSE – NÆSBJERG – ROUSTHØJE / ROUST
Bestyrelsesmøde den 15. juni, 2010
Deltagere:
Fraværende:

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

1.
Godkendelse af sidste referat
Ingen kommentarer til referatet.
2.
Nyt fra Fælles Udviklingsråd (FUR)
Den 15. juni var der fællesmøde for alle Udviklingsrådenes formænd. Der var bl.a.
følgende emner:
 Projekt Netværkstyring, som går ud på at skabe en model til udvikling af
lokalsamfundet. Få kortlagt det, der skaber liv i landsbyerne og få flere
med i arbejdet. Dette kan bl.a. ske ved borgermøder, oprette et netværk
og lære af hinanden. Der vil komme et oplæg.
 Projekt landsbypedel. Udviklingskonsulent Claus Lindholt Mikkelsen gav en
orientering. Pedellen kunne køre skolebus og dermed nedlægge skoleruter
og give disse penge til pedellen/bus. Dette vil være i samarbejde med
skolen. Det kunne være oplagt at prøve ruten 673 mellem Næsbjerg og Årre
og dermed kunne 2 byer dele en landsbypedel. Derudover kunne der være
andre opgaver som kunne deles byerne imellem.
o Der har efterfølgende været afholdt et møde på Næsbjerg Skole
omkring landsbypedel med deltagere fra både Årre og Næsbjerg
borgerforeninger og udviklingsråd.
3.
Synliggørelse af udviklingsråd
Hvad kan vi gøre for at udviklingsrådet bliver mere synlig? Vi har indtil videre
aftalte følgende:
 Vi vil lave et oplæg til Helle/Ansager Ugeavis omkring udviklingsrådets
arbejde, hvem der er i bestyrelsen, henvise til hjemmesiden og hvad vi kan
hjælpe med. (Peder og Inge)
 Der afholdes et borgermøde i Nordenskov i efteråret omkring
Udviklingsrådets rolle og udvikling af Nordenskov/Øse og om etablering af
cykelsti fra Nordenskov til Øse til Næsbjerg. (Per og Peder)
4.
Initiativpuljen
Hvert udviklingsråd kan søge om 20.000,- kr. til borgerinddragende aktiviteter.
Per har undersøgt priser på at få lavet skilte med stålramme til "ren by" projekt.
Vi vil gerne placere disse skilte flere steder i hvert by i vores område.
 Vi skal have afklaret om vi må bruge pengene på dette projekt. (Peder)

5.
Udviklingskataloget og visioner for området
Udviklingskataloget 2010 blev nedfældet i 2009. En del af punkterne er allerede
gennemført i de forskellige byer.
Vi har besluttet, at vi vil gennemgå kataloget i november for at opdatere det med
nye emner. Vi vil opsamle input fra borgermødet i Nordenskov samt info fra
Næsbjerg og Rousthøje/Roust området.
6.
Økonomi
Vi har p.t. kr. 9.096,- på kontoen. Vores udgifter går primært til borgermøder.
7.
Siden sidst
Der er ved at blive etableret en cykelstigruppe i Nordenskov med Finn
Christensen, Haltrup og Per Mathiasen. De vil finde 2-3 personer mere til gruppen.
Det materiale som cykelstigruppen i Næsbjerg har lavet bliver overdraget til Per
(Inge)
Vedr. filmen om synliggørelse af Varde Kommune - så har vi ikke hørt nyt siden
sidst.
Der er på Varde Kommunes hjemmeside en kontaktperson, som alle ny flytter kan
henvende sig til for mere info omkring kommunen.
8.
Næste møde
Næste møde er den 6. oktober kl. 19.00 ved Inge, Møllebakken 40, Næsbjerg

