Referat fra bestyrelsesmøde
Tid:
Sted:

Torsdag den 1/3-2012 kl. 17.00-18.30
Peder Foldager, Grønmosevej 13, 6823 Ansager

Til møderne er
indkaldt:(Funktion).
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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

Dagsorden:
1. Godkendelse og opfølgning på sidste
referat.

Referatet fra møde den 6 /1-12 blev godkendt

2. FUR møde den 5/3

Dagsorden til FUR-møde er bilag. 1
Der mangles personer til de 3 arbejdsgrupper under
Viva Varde der er ikke flere resurser i
Udviklingsrådet Helle Vest
Der er afsat 50.000 kr til deling mellem
udviklingsrådene
Der mangler penge ude i landsbyerne til udvikling,
så der bør afsættes flere hertil.
Input fra udviklingsrådene, men hvor er pengene til
aktiviteter
Udviklingsrådene dør såfremt der ingen penge
kommer ud.
22. maj møde med politikerne (ovenstående bør
være et tema på dette fælles møde)

3. Generalforsamling 2012

4. Økonomi
- Kort status v/Benny
- Regnskab
5. Bordet rundt (aktuelle
sager/opgaver)
- Landsbypedel

Tid: torsdag den 29. marts kl. 19.00 foredrag kl.
20.00, aktivitet kl. 21.00
Sted: Helle Hallen
Foredragsholder – forslag til emner: Søren Møller
eller Carsten Blomberg Hansen
Tema for foredrag: Fremtiden for landsbyerne
Møde samtidig med Helle Øst, således at vi deles
om foredragsholder.
Valg: Benny og Jens Erik modtager ikke genvalg.
Peder og Christian modtager genvalg.

Der står ca kr. 12.000 på kontoen
Regnskab gøres klar til generalforsamling af Benny

Landsbypedellen var blevet diskuteret på et fælles
evalueringsmøde med kommunen den 31/1
Det er aftalt, at man sætter sig ned med
landsbypedellen i Nordenskov og finder ud af hvad
der mangler af værktøj. Jens Erik og Peder
indkalder.

-

Tamburs Have

-

Fibernet-udrulning –status

Fibernet: det går godt med formidlingen, Kim
følger op

-

Velkomstambassadører

Der drages tvivl om effekten af velkomst
ambassadør projektet og om det giver noget !!!

-

Ejendomsskatter

Emnet ejendomsskatter, Peder har haft emnet med
på FUR mødet, hvor der var enighed om, at det var
et problem. Peder sender et brev til kommunen
ang. dette

-

Elektroniske kort

Forårsrengøring i Tamburshave den 14 april.
Peder har kontakter til Anne Lise Brodersen ,HHST
for et fælles arrangement omkring dette. Se også
Bilag 2

Finn har påtaget sig at arbejde med GIS kortet
Mail herom som bilag, herunder en udpegning af
webmaster. Se også Bilag 3

-

Vindmøllepenge

-

Andet

Vindmøllepengene: enighed om at der i
samarbejde med HHST omkring udvikling af
Karlsgårde + Tambours Have arbejdes på at lavet
et projekt, hvor der søges penge fra puljen.
Intet

6. Eventuel

Ansøgninger om ”Grøn plet”. Se også bilag 4

-

Næste møde

Aftales efter generalforsamling

-

Udviklingskatelog

Emner til vort udviklingskatalog mailes til Peder F.
senest den 10/3.

Formand Peder Foldager

Referat Finn Ladegaard

Bilag 1

Til Fælles Udviklingsrådet

Kultur og Fritid
Bytoften 2
6800 Varde
Tlf. 79946800
Fax
www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

Dagsorden til FUR mødet 5.3.2012
Kære formænd for udviklingsrådene.
Hermed den endelige dagsorden til mødet i Fælles Udviklingsrådet mandag
den 5. marts 2012 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Hotel Arnbjerg, Galleriet,
Arnbjerg Allé 2, Varde.

27. februar 2012
Hanne Jespersen
Direkte tlf . 79947963
Mobil 2016 1007
haje@varde.dk

Der vil i forbindelse med mødet blive serveret en let anretning ca. kl. 18.00.

Journalnr.
Dok. nr. 1098354

Da der ikke er indkommet yderligere forslag fra udviklingsrådene er den
endelige dagsorden identisk med den foreløbige udsendte af 20. februar:

Sagsnr. 1069621

1. Udviklingsrådene og affaldsplanen. Præsentation ved Poul Sig Vadsholt,
Teknik og Miljø og Svend Clausen, Forsyningen.

2. Frivillighedspolitik. Orientering ved direktør Bent Peter Larsen, Plan,
Kultur og Teknik.

3. Udviklingsrådenes deltagelse i VIVA Varde arbejdet. Udpegning af
repræsentanter til styregruppe og grupperne: IT tilgængelighed – Den
sundeste Kommune og Den reneste Kommune.

4.

Projektansøgning fra Varde Kommune til Økonomi- og
Indenrigsministeriet om midler til gennemførelse af et projekt under
overskriften ”Aktions- og visionsledelse – den nye vej til
lokalsamfundsudvikling”. Orientering om indhold og formål.

5. Udviklingspulje til udviklingsrådenes arbejde. Forslag – fra
udviklingsrådene – til anvendelse af puljen drøftes. Punktet er genoptaget
fra FUR mødet i januar.

6. Forslag til kommende projekter for og med udviklingsrådene. Der ønskes en drøftelse af
hvordan kommer vi videre? Er der behov for at få udarbejdet strategier/visioner for de
enkelte udviklingsråd eller Fælles Udviklingsrådet under ét? Formen på FUR møderne.

7. Forårets møde med Byrådet afholdes tirsdag den 22. maj kl. 17.00 i Skovlund-Ansager
Hallen. Forslag til dagsorden drøftes. Udviklingsrådene opfordres til at komme med emner.
Herefter kommer ”Forslag til dagsorden” på møde i direktionen i marts måned og i
udvalgene i april måned. Den endelige dagsorden udsendes primo maj.

8. Siden sidst – bordet rundt.
9. Korte orienteringspunkter:
- Møde med velkomstambassadører og bosætningskampagne.
- CVR registrering af udviklingsrådene. Husk ret navnet ved ændringer i formand/kasserer.
- Den gode historie. Udlevering af 1. version fra UR HHST: Slagter Tirstrup i Tistrup.
- GIS kurserne
- Henvendelse fra Landdistrikternes Fællesråd
- Generalforsamling i LAG Varde tirsdag den 27. marts kl. 19.00 i Ølgod Hallen.
10. Eventuelt.
11. Næste ordinære møde er aftalt til tirsdag den 19. juni.
Det bør overvejes om der er behov for et kort FUR møde umiddelbart op til forårsmødet
med byrådet – når dagsordenen er udsendt?

Husk ved eventuelt afbud, send gerne en anden deltager fra jeres udviklingsråd, så alle 9 UR er
repræsenteret.
Vel mødt og på gensyn.
Venlig hilsen
Hanne Jespersen
Lokalsamfundskonsulent

Bilag 2

Dato
Dok.nr.
Sagsnr.
Ref.

7. november 2011
1037651
77926
Elmh

Referat fra møde med udviklingsrådet Helle Vest omkring
Tambours Have.
Baggrunden for mødet er PT-udvalgets beslutning om, at besparelsen på de 200.000,- kr. jf.
”Sparekataloget 2012” skulle findes ved dels at hæve billetprisen dels ved en minimering af
omkostningerne til bemanding af kiosken og vedligeholdelsen af haven i september måned. Her ud
over besluttede udvalget, at Drift går i dialog med udviklingsrådet omkring frivilligt arbejde i
Tambours Have.
Mødedeltagere:

Peder Foldager, fmd. Udviklingsråd, Helle Vest
Jens Erik Mathiesen, Udviklingsråd, Helle Vest
Bjarne Fly, Lars Høgholm, Charlotte Kroneder, Ellen M. Hansen, Drift

Bjarne Fly bød velkommen og fortalte om Drifts arbejdsområde og at Tambours Have er en
del af Driftens vedligeholdelsesopgaver.
Charlotte Kroneder fortalte om ”årets gang ” i Tambours Have og om aktiviteterne:


1. maj - åbning af haven 1. maj



5. juni – grundlovsdag



Hen over sommeren friluftsgudstjeneste, udstilling ved forskellige foreninger,
Karlsgårde-dag og plantesalgsdagen sidste weekend i september.

Ved disse arrangementer deltager Havens Venner som hjælpere med det praktiske.
Udviklingsrådet slog fast, at rådet og dets medlemmer ikke havde mulighed for at levere
frivilligt arbejde i haven hen over året.
Udviklingsrådets udmelding var ligeledes, at rådet – ”hellere udvikling end afvikling”
Indkomne forslag fra Udviklingsrådet:





Sideaktiviteter til haven – Naturcampingplads, fodboldgolf, krolf
Sponsorat fra private/erhvervsdrivende af eksempelvis et bed eller et træ i haven
Forskønne/renovere vejen med asfalt og belysning ned til haven
Læringsdag, eksempelvis ”lær at beskær”

Drifts ønsker til Udviklingsrådet er, at rådet kunne være partner i markedsføring af haven og
komme med forslag til musikarrangementer – eventuel levere en arbejdsdag i haven.
Det besluttedes:


At Drift arrangerer en ”arbejdsdag” med udviklingsrådet i samarbejde med Havens
Venner en lørdag formiddag i april måned. Arbejdsdagen har til formål at foretage en

del af klargøringen af haven til åbningen 1. maj. Arbejdsdagen afsluttes med fælles
frokost.
Drift foreslår, at datoen fastlægges til lørdag, den 14. april 2012 og det er udviklingsrådet,
der sørger for annoncering af hjælpere til denne dag.
Drift sørger for det praktiske og den efterfølgende bespisning.
Udviklingsrådet tager kontakt til udviklingsrådet HHST.
Drift siger tak for et godt og inspirerende møde med jer.

Til Udviklingsrådets orientering er her navnene på Havens Venners bestyrelse:
Erna og Henning Lauritsen, Rønrøgel 37, Nordenskov tlf. nr. 7529 8298
Lissi Singer, Hovborgvej 102, Starup, tlf. 7533 7425
Sonja Hougaard, Knoldeflodvej 70, Næsbjerg, tlf. nr. 7526 7058
Jane Ottesen, Bryndumsager 10, tlf. nr. 7519 2534

Bilag 3
Hej Peter Madsen
Varde Kommune
Hermed tilmelder jeg Finn Ladegaard, Næsbjerg som webmaster vedr. Gis kortlægning

Det videre forløb kan aftales med Finn, herunder kursusdatoer mv. og emner.
Jeg kan dog sige, at der i Nordenskov er lavet nogle nye gå og cykelruter, som vi gerne vil have ind
på GIS-kortene.
Med venlig hilsen
Peder Foldager
Formand for udviklingsråd Helle Vest
40913092

Bilag 4

