UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST
(Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje)

Generalforsamling onsdag den 2. marts, 2011
afholdes på Nordenskov Kro
Formanden Peder Foldager bød velkommen til Udviklingsrådet Helle Vest’s
generalforsamling. Herefter blev dagsordenen fulgt.
1.
Valg af dirigent
Max Jørgensen blev valgt til dirigent af generalforsamlingen og konstaterede, at det
var varslet i god tid i henhold til vedtægterne.
2.
Valg af referent og stemmetællere
Inge Christensen blev valgt til referent.
Svend Aage Hansen og Inge Christensen blev valgt til stemmetællere.
3.

Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år.

Formandens beretning:
I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bestyrelsesarbejdet
Synlighed
Borgerinddragende aktiviteter
Landsbyudviklingsprojekt (En fremmed kommer til byen)
Cykelstier
En film om de forskellige områder i kommunen
Velkomstkomite
Landsbypedel
Venteskure
Høringssvar og sparekatalog
Indtjeningskatalog
Afslutning

Bestyrelsesarbejdet:
Efter generalforsamlingen sidste år fik vi lavet en konstituering på det første
bestyrelsesmøde, hvor Søren Thomsen blev valgt som formand, men desværre valgte
Søren efter 2 måneder at træde ud af udviklingsrådet af personlige årsager.
Herefter blev Peder Foldager valgt som formand og 1. suppleant Jens Erik Mathiasen
trådte ind i bestyrelsen.
Vi har haft 5 bestyrelsesmøder i det forgangne år, samt deltaget i 2 møder med
kommunal-bestyrelsen. Derudover har Peder Foldager deltaget i 4 møder i det
fælles udviklingsråd (FUR), hvor de 9 udviklingsråd mødes for at drøfte fælles
udvikling for hele kommunen.

Synlighed:
I løbet af året og for så vidt også tidligere år har synlighed af udviklingsrådene været
drøftet, tillige med udviklingsrådenes opgaver og placering imellem på den ene side
kommunen, og på den anden side lokale foreninger og borgere/erhvervsliv mv.
Efterhånden tror jeg, at vores opgave og placering er ved at være på plads. I hvert
fald vil kommunalpolitikkerne gerne tage os med i høringssvar og bruge os i relation
til de lokale områder. Opgaven består i fremadrettet at skabe synlighed og mere
samarbejde i forhold til de lokale foreninger, borgere og erhvervslivet i området.
Udviklingsrådene skal ikke overtage noget fra nogen, men blot være med til at
skubbe yderligere til udviklingen, men ved ”man” det som borger?
Synlighed kan komme på mange måder, men jeg tror, at det bedst kommer ved skabe
nogen synlige resultater via nogle konkrete projekter. Synlighed kommer ikke ved at
skrive et høringssvar, men vi kunne nok godt bruge dette mere offensivt i medierne.
Borgerinddragende aktiviteter:
I forlængelse af denne snak om synlighed blev det besluttet i kommunen, at hvert
udviklingsråd fik stillet 20.000 kr til rådighed til borgerinddragende aktiviteter i
2010/2011.
I vores område besluttede vi at bruge hovedparten af midlerne til at sætte fokus på,
at affald ikke hører til i naturen. Vi har fået lavet en del skilte med denne tekst,
som skal sættes op til foråret i samarbejde de foreninger, som i dag laver et stort
frivilligt arbejde med indsamling af skrald i vejgrøfter og hegn mv.
Derudover havde vi besluttet at lave et borgermøde i Nordenskov for at sætte fokus
på sognets udvikling. Tilsvarende kunne det så efterfølgende laves i Næsbjerg og
Roust/Rousthøje, hvis der var behov herfor. Dette borgermøde i Nordenskov er ikke
afviklet endnu, da Nordenskov pludselig var blevet udvalgt af kommunen til at være
med i et landbyudviklingsprojekt, som præcis indeholdt det, som var ideen med et
borgermøde.
Landsbyudviklingsprojekt (En fremmed kommer til byen)
Ultimo november blev udviklingsrådet kontaktet af Varde Kommune, at Nordenskov
var blevet udvalgt til at deltage i et landsbyudviklingsprojekt tillige med 3 andre
byer (Agerbæk, Lyne og Vejers)
Varde kommune ville gerne afvikle 2 møder, hvor kommunen deltog som
proceskonsulenter. Det første skulle afholdes den 11. dec og det næste møde 17 jan.
Udviklingsrådet blev anmodet om at finde en række deltagere (borgere, erhvervsliv,
foreninger, institutioner mv). Det lykkedes med meget kort varsel at samle ca 25
deltagere og 2 rigtig gode mødet er blevet afholdt med en masse ideer til udvikling
af Øse Sogn. Der er bleven nedsat 5 arbejdsgrupper med følgende projekter:






Naturoplevelser (Beskrivelse af naturstier, overnatningspladser, bålpladser mv)
Samarbejde om 7-8 klasse evt. med Øse efterskole.
Fælles hjemmeside og info-tavle
Cykelsti mellem Næsbjerg og Starup
Udvikling af lokalråd for Øse Sogn

I forlængelse af de 5 gruppers arbejde vil der være behov for et borgermøde i
Nordenskov.
Skulle vi sætte tilsvarende initiativer i gang i de øvrige områder af Helle Vest, eller
kører det allerede? En opgave, som den kommende bestyrelse kan drøfte.

Cykelstier:
I forlængelse af ovenstående har udviklingsrådet jo været med i en arbejdsgruppe i
Næsbjerg omkring en cykelsti fra Næsbjerg til Varde. Arbejdsgruppens arbejde ser
ud til at have båret frugt, idet kommunen forventes at bevillige midler til denne
cykelsti i 2012. Det er meget glædeligt.
Derudover er det også meget glædeligt, at kommunen af egen drift har indset, at der
behov for en cykelsti mellem Øse Efterskole og Nordenskov by i 2011/12. Men vi
mangler som sagt at få lavet hele strækningen fra Varde til Starup. Der er lavet
trafikmålinger i Haltrup på foranledning af Finn Christensen. Dette har bevirket, at
Varde Landevej er erklæret trafikfarlig. Det er jo første step i at få sat fokus på en
cykelsti. Der ligger således en udfordring for den nedsatte arbejdsgruppe.
En film om de forskellige områder i kommunen:
En anden måde at skabe synlighed omkring de forskellige områder af kommune var
ved at lave en 2 minutter film fra hvert af de områder, som de 9 udviklingsråd
dækker. Derudover blev der lavet et par film fra turistområderne ved Vesterhavet.
Udviklingsrådet var i foråret 2010 involveret i arbejdet med at udpege de
attraktioner, skoler, virksomheder mv., som kunne være spændende at vise frem for
tilflyttere og turister mv.
Filmene kan ses på Varde kommunens hjemmeside.
Velkomstkomite
Et andet tiltag for at trække bosættere til har været nedsættelse af en
velkomstkomite, som kommende tilflyttere kunne henvende sig til med henblik på at
blive introdukseret til lokalområdet. Udviklingsrådet har indstillet folk fra hele
vores område, men ordningen har tilsyneladende ikke rigtig virket endnu, idet alle
de gode intentioner omkring velkomstpakker mv. ikke som aftalt er bleven løbet
ordentlig i gang fra central hold (Varde erhvervs- og turistkontor). Nu har andre
overtaget opgaven (kommunen) og nu er der indkaldt til et møde den 17. marts 2011
for de udpegede velkomstfolk for at få sat turbo på ordningen. Har nogen mon brugt
ordningen vores område??
Landsbypedel
Dette projekt har der reelt været arbejdet på siden aug 2009. Det går kort sagt ud
på, at man vil lave en ordning, hvor en person ansættes til at klare forskellige
opgaver i landsbyen. Dette er senere kædet sammen med såkaldt ”amerikansk ”
skolebusmodel, hvor en offentlig busrute nedlægges og den lokale skole selv
overtager busdriften. Pedelordningen skal også være en dele-ordning mellem 2 byer,
hvor den nedlagte busrute også kører imellem.
I første omgang henvendte kommunen sig til Næsbjerg og Årre skoler med henblik på
at lave en 2 årig forsøgsordning i forhold til disse 2 skoler og byer, men af forskellige
årsager blev det ikke til noget. Efterfølgende har Nordenskov og Næsbjerg skoler så
sagt ja til at indgå i denne forsøgsordning, hvor landsbypedellen/buschaufføren skal
ansættes via Nordenskov skole. Ordningen træder i kraft til aug. 2011, hvor
”Vesterbæk-busruten” (nr 671) tages ud af kollektiv drift. Siden denne beslutning er
truffet i sommers har vi ikke hørt ret meget til, hvad der skal ske udover omtale i
pressen, så vi må snart at høre nærmere. Borgerforeningerne i Næsbjerg og
Nordenskov har også været involveret i projektet, specielt omkring det at finde
opgaver til landsbypedellen.

Venteskure:
Seneste tiltag fra kommunen er et tilbud om at få stillet nogle venteskure op til
skoleeleverne. Venteskurene laves på produktionsdaghøjskolen i Varde. I skrivende
stund vides ikke, hvor mange det bliver til i vort område, men indtil nu er der ønsker
om mindst en 4-5 venteskure , og det bliver formentlig til flere, når vi kommer hele
vejen rundt.
Høringssvar og sparekatalog:
I det forgangne år har vi afgivet høringssvar omkring bustrafik og sparekataloget.
Sidstnævnte har fyldt rigtig meget i efteråret. Vi afholdte et udvidet
bestyrelsesmøde i oktober med deltagelse af repræsentanter fra borgerforeningerne
i Næsbjerg og Nordenskov, samt beboerforeningen i Rousthøje. Sammen
udarbejdede vi et fælles høringssvar til kommunen, men med 900 siders høringssvar
kan man jo frygte, at vores høringssvar måske er druknet i mængden. Vi synes helt
klart, at sparekataloget bar mere præg af afvikling end udvikling. Og vel og mærke
afvikling af landdistrikterne i Varde kommune. Vi kan glæde os over, at det lykkedes
at bevare overbygningen på Næsbjerg Skole, men hvor længe fristes man til at
spørge. Til gengæld er der stor skuffelse over i Nordenskov, at 7. klasse skal flyttes,
da det ikke giver nogen synderlig besparelse. Jeg tror, at det bliver endnu mere
vigtig at arbejde sammen om, hvordan vi kan bevare vore 2 skoler i Helle Vest i
fremtiden.
Indtjeningskatalog:
I forlængelse af ovennævnte er det med stor glæde at kunne hilse et nyt initiativ
velkommen. Nogle erhvervsfolk gik sammen om at lave et høringssvar til
sparekataloget, men fandt hurtig ud af, at det var bedre at lave en
indtjeningskatalog, da det på langt sigt er med til at sikre vores kommune og vores
udvikling lokalt.
De har kort fortalt opstilles en vision om vækst eller mere indtjening i kommunen,
det vil sige netto 1500 flere indbyggere i 2015. Det er med til sikre flere
skattekroner, flere børn i vore skoler osv.
For at dette skal lykkes har indtjeningsgruppen opstillet 3 delmålsætninger for Varde
kommune:




Mest IT-tilgængelige kommune (1500 mbit linje til alle)
Mest ”rene” kommune (selvforsyning med energi, rene strande osv)
Mest ”sunde” kommune (cykelstier, løbestier, sunde lokale fødevarer osv)

En rigtig spændende vision, som er bleven lanceret for ca 3 uger siden for det fælles
udviklingsråd (FUR). Forinden havde kommunens folk og kommunalpolitikere nikket
positivt til initiativet.
Udviklingsrådene vil blive kraftig involveret i dette projekt, eftersom der bliver brug
for en masse ildsjæle til at drive med forskellige tiltag, hvis visionen skal lykkes.
Det nye er her, at det er et tiltag for hele kommunen og det er det, som reelt skaber
udvikling og tilflytning for os alle. Vi skal fortsat være aktive lokalt og skabe
udvikling lokalt, men som kommune udvikler vi os ikke ved at få folk til at til Helle
Vest fra Blåbjerg eller omvendt. Peder Foldager er sammen med 2 andre fra FUR
udpeget til at sidde i koordinationsgruppen omkring dette projekt, hvor der er
deltagelse fra kommunen og de erhvervsfolk, som har skabt visionen.
Dette projekt vil helt sikkert også skabe synlighed om udviklingsrådenes arbejde.

Afslutning:
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle borgere og foreninger, der i løbet af året har
været i kontakt med udviklingsrådet. Vi håber på endnu mere kontakt og
samarbejde i kommende til fælles for Helle Vest og Varde kommune som helhed.
Også en stor tak til kollegaerne i bestyrelsen for et godt samarbejde og en god
indsats. Desværre har 3 valgt at stoppe i bestyrelsen, men jeg håber, at vi fortsat
kan trække på deres viden og lyst til at sætte noget i gang.
Kommentarer til Formandens beretning:
 Det er vigtigt. at de Nordenskov og Næsbjerg skoler arbejder sammen for at
bevarer skolerne for børnenes skyld, så de ikke allerede fra 7. kl. skal til Varde.
Antallet af børn i Næsbjerg i stigende inden man kigger på tilflyttere.
 Cykelsti fra Næsbjerg til Varde er planlagt til fra Næsbjerg at følge Krovejen ud til
Varde Landevej og videre hen til Ungdomsskolen - her krydses vejen og derefter
videre langs Varde Landevej og hen over broen ved omfartsvejen. Lige efter broen
vil der blive en sti ind til højre, som går tværs over skoven til den gamle
Gellerupvej, som går ind til Varde.
 Der skal igen gøres noget for synlighed af Udviklingsrådet, så befolkningen ved
hvad UR kan hjælpe med.
 Borgerforeningerne skal også lære at bruge UR – så der generelt bliver et tættere
samarbejde.
 Landsbypedellen: Næsbjerg skole følte at der var rigtig megen administration og
de skulle selv finde en afløser m.m. Kommunen vil spare kr. 60.000 på at
nedlægge busruten og man mente derfor, at Skolen skulle have et tilskud til adm.
Efterfølgende sagde Nordenskov så ja til opgaven.
 Velkomst komite – der var kun 4 byer, der var mødt op til det indledende møde,
selvom alle byer var inviteret. Hanne Jespersen vil rykke for at der sker noget – og
har overtaget initiativet fra Varde Turist Bureau.

4.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Benny Christensen fremlagde og gennemgik regnskabet for 2010.
Vi har pr. 31.12.2010 en beholdning på kr. 28.514,92. Heraf er de kr. 20.000,- "låst" til
borgerinddragende aktiviteter - bl.a. til skilte for projekt "Ren by".
5.
Godkendelse af budget
Der er ingen budget. Vi får kr. 6.000,- pr. år til generalforsamling, møder og lign.
6.
Indkomne forslag
Ingen forslag.
7.
Valg til bestyrelsen (ulige år er 3 på valg, lige år er 4 på valg)
Da suppleant Jens Erik Mathiasen er trådt ind i bestyrelsen har det lavet en forskydning,
så der i år er 4 på valg.
På valg er:
- Svend Aage Hansen, Næsbjerg (modtager ikke genvalg)
- Inge Christensen, Næsbjerg (modtager ikke genvalg)
- Per Mathiasen, Nordenskov (modtager ikke genvalg)
- Jens Erik Mathiasen, Nordenskov (modtager genvalg for 1 år)

Følgende blev valgt efter skriftlig afstemning:
- Finn Ladegaard, Næsbjerg
- Thomas Locht, Næsbjerg
- Jens Erik Mathiasen, Nordenskov
- Kim Andersen, Nordenskov
8.
Valg af 2 suppleanter
Følgende blev valgt som suppleanter for 1 år:
- Gunnar Olesen, Rousthøje (1. suppleant)
- John Lesner, Øse (2. suppleant)
9.
Valg af 1 revisor
Niels Kristian Nørregaard er genvalgt for 1 år.
10. Evt.
Peder Foldager sagde tak for kyndig styring af mødet til Max Jørgensen.
Peder overrakte en flaske rødvin til Per Mathiasen, Svend Aage Hansen og Inge
Christensen og takkede for de 4 år i bestyrelsen, som de har været med i fra
opstarten af Udviklingsrådet.
Per, Svend Aage og Inge sagde ligeledes tak for et godt samarbejde.
Så blev der serveret kaffe og brød, og derefter gennemgik Peder en præsentation af
Indtjeningskataloget.

