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

Referat fra Bestyrelsesmøde
Tid:
Sted:

Tirsdag den 18/8-2011 kl. 19.00
Hos Finn Ladegård, Hovedgaden 7, Næsbjerg

:
Til møderne er
indkaldt:(Funktion).
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18-08-2011

Formand
Peder Foldager
På valg 2012
Næstformand
Kim Andersen
På valg 2013
Kasserer
Benny Christensen
På valg 2012
Sekretær
Finn Ladegaard
På valg 2013
Bestyrelsesmedlem
Thomas Locht
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På valg 2013
Bestyrelsesmedlem
Jens Erik Mathiasen
På valg 2012
Bestyrelsesmedlem
Christian Jensen
På valg 2012
1. Suppleant
Gunnar Olesen
Rousthøje
2. Suppleant
John Lesner
Øse

Revisor
Niels Kristian
Nørregaard

26-10-2011

Dagsorden:
1. Godkendelse og opfølgning på sidste
referat.

Blev godkendt

2. Nyt vedr. Viva Varde

Der har været afholdt det første møde i styregruppen bag
viva Varde, styregruppen skal sikre det videre forløb.
Projektet er lidt ukonkret indtil videre, Syd energi er
hovedaktør på projektet med at gøre Varde kommune til
den mest digitalt tilgængelige kommune, Syd energi
honorer foreninger der sælger tilkobling til fibernettet.
På næste møde inviteres Torben Haahr til at komme med
et oplæg om projektet
Den 15 september afholdes der pressemøde på Kampus
om projektet.
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3. Nyt fra FUR

Der er afholdt møde i går den 17. august
Vindmølle penge kr. 88.000 / mgv dette vil med den
fremlagte vindmølleplan give7 mill. til Varde kommune.
Planen med disse penge er at de skal tilbage til de
områder som bliver berørt af placeringen af møllerne.
Tistrup har foreslået at der afsættes penge i kommunens
budget til projekter i udviklingsrådene eks. Kr. 20.000
Der bliver afholdt et møde med kommunen og
udviklingsrådene om den kommende komuneplan for
kommunen (En slags udviklingsplan for kommunen)
Ungeråd er startet op i kommunen
Kursus i at redigering Hjemmeside den 8.september Finn
deltager
Lastbiler, Nordenskov har accepteret den anviste plads ved
forsamlingshuset mandag-torsdag men der er ikke anvist
parkering i weekenden. I Næsbjerg afventer der svar på
om hvorvidt man kan benytte den anviste plads fra
Borgerforeningen bag foderstoffen i Næsbjerg.
Kommunens alternativ er P-pladsen i Byparken hvor
mange borgere vil blive generet af støjen fra disse biler.

4. Aktuelle sager siden sidst
- Lastbilparkering
- Landsbypedel
- Busforbindelse til Esbjerg
- Årets lokale landsby
- Møde mellem byråd og udv.råd
den 26/5
- Besøg fra Barcelona
- Andet.

Landsbypedel, projektet er startet op og udviklingsrådet
ser det som en mulighed for at de 2 byer kan få udført
nogle opgaver som i dag ikke løses. I Nordenskov er det
buschaufføren der er pedel, han er under oplæring i rollen
som landsbypedel, i starten afholdes der opfølgningsmøder
hver mandag i Nordenskov.
I Næsbjerg bliver der afholdt et møde mellem
landsbypedellen og de frivillige som han skal hjælpe.
Vigtig at indtænke dokumentation for de 300 timer pr år,
som er afsat i begge byer til landsbypedel arbejde
Busforbindelser til Esbjerg er løst ved at der indsættes
taxa
Positivt at problemet er blevet løst, men et problem at
borger der har benyttet bussen til arbejde i Esbjerg har
fået 1. t. længere transport tid
Årets landsby: Nordenskov og Næsbjerg har ansøgt
Mødet den 26. maj, et godt møde hvor det blev diskuteret
mange spændene emner omkring udvikling (Viva Varde)
Besøg fra Barcelona; har været på besøg i området - det
har været positivt.

5. Genopretning af Holme Å

6. Revidering af udviklingskatalog 2010

Henvendelse fra Udviklingsråd Helle Øst om et samarbejde
om at genoprette Holme Å.
Det er besluttet at udviklingsrådet på næste møde
besigtiger problemstillingen.
Status på indsamling af input og det videre forløb
Nordenskov.:
Ny legeplads søgt ved LAG og Andelskasse

Cykkelsti fra Nordenskov forbi Øse Efterskole til
Næsbjerg.
Ny amfiscene med mere i byens anlæg udgår
Renovering af fortov og veje
Renovering af legeplads
Listen fra Nordenskov arbejdedes der videre med til mødet
den 26. oktober. Kim kontakter diverse foreninger.
Næsbjerg.:
Øget bosætning i Næsbjerg
Nyt boligområde i den vestlige del af byen
Vigespor ved frakørslen på Vardevej ind til
Næsbjerg
Fortov i den vestlige ende af Hovedgaden
Sti mellem Agerviglund og Skoleparken via
Agerholm
Motions og legeplads i byparken
Roust/Rousthøje:
Christian Jensen kontakter beboerforeningen
ang. tiltag i området – også klar til 26/10.

7. Økonomi
- Kort status v/Benny

Der står kr. 18.000 på kontoen
Til næste møde findes der forslag til tiltag for en del af
midlerne.

8. Bordet rundt iøvrigt

Der er udarbejdet en rapport om udviklingsrådene arbejde
- den er lige på trapperne

9.

Næste best.møde

10. Eventuel

Formand.

Peder Foldager

Udviklingsrådet er inviteret til Blomstrende landsby den 27.
august 2011 kl. 11.00 i Næsbjerg
Næste møde 26. oktober hos Jens-Erik kl. 17.30
På næste møde tages emnet om ejendomsskatter til
foreningerne op.

Sekretær Finn Ladegaard
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