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1. Opfølgning på sidste møde/referat

Høringssvar vedr. kommuneplan er indsendt.

2. Tambours Have/Karlsgårde området

Stormøde den 21/6 – hvem deltager mv.
Der er forslag om at området skal ligges ind under
Kulturnatur. Dette skal fremlægges på mødet den 21. juli
på Materialegården i Sig. Der er ikke tro på, at haven kan
leve i sig selv, der skal ske en udvikling af hele området.
Der deltager personer fra udviklingsrådet Helle Vest.
Fælles stand for FUR til Karlsgårde dag den 9/9?
Det afventes det næste FUR møde d. 19. juni

3. Gis-kort og det videreforløb v/Finn

Møde den 20 aug.
Der er enighed om, at projektet med GIS kort skal ligge på
kommunens hjemmeside. Udviklingsrådet deltager i møde.

4. Bosætningskampagne

Se indbydelse vedr. møde den 14/6 fra kl. 17.30-20.00
Vi prøver at finde en person som kan deltage.

5. Velkomstambassadører

Møde den 21 /6 og involvering vedr bosætningskampagne.
Søren Thomsen fra Nordenskov ønsker at stoppe som
velkomstambassadør – hvordan ser det ud i Næsbjerg og
Roust/Rousthøje = Ok
Oplevelsen er, at ambassadørerne ikke bliver brugt, et
forslag er, at de også kan bruges som personer, der tager
imod de nye, som er flyttet til.

6. Cykelstier i området

7. Møde med byrådet den 22/5

Gert deltager i mødet.
Status herpå og nye ønsker mm.
Skrivelse fra Varde kommune til Bjarne Tarp
Finn redegjorde for status på cykelstien mellem Næsbjerg
og Varde.
Bjarne redegjorde for status på cykelstien mellem
Næsbjerg og Haldrup. Det ser ud til at der i 2016 kommer
en cykelsti mellem Næsbjerg og vejen til Øse og ligeledes
et stykke på Varde Landevej i Haltrup. Bilag 1
Der arbejdes ligeledes på en cykelsti mellem Nordenskov
og Helle-hallen
Evaluering og videreforløb
Det var et godt mødet og der kom nogle gode forslag frem
på mødet og der arbejdes videre med forslagene.

8. Udrulning af fiber/salg af
abonnementer v/Kim

Hvor langt er udrulning af i Vesterbæk/Øse og hvad med
tilskuddet til foreningsarbejdet.
Tegning af abonnementer
Der afventes en opgørelse over hvor mange abonnenter
der er solgt og om der er en mulighed for at sælge flere.
Emnet tages op på næste møde.

9. 50.000 kr. puljen – v/Kim

Beløbet er til deling mellem de 9 udviklingsråd og blev
drøftet på sidste FUR-møde, hvor Kim deltog.
Der var enighed om at der ikke skal afholdes et lokalt
kursus for udviklingsrådene. Der var ligeledes enighed om,
at pengene kunne bruge til aktiviteter i lokalområdet.

10. Egne midler – hvorledes vil vi bruge
disse midler

Opstilling af kriterier eller forslag til konkrete tiltag
Ansøgning fra naturgruppe i Nordenskov til udgift.
Der er enighed om at bevilge 3 borde-bænke sæt til
Næsbjerg, Nordenskov og Rousthøje med navn på.
Udviklingsrådet Hellevest og hjemmeside sættes på
bænkene. Chr. Jensen undersøger priser mv.
Thomas finder en foredragsholder til Generalforsamlingen

11. Økonomi v/Thomas

Thomas oplyste, at han var ved at blive godkendt som
kasser i Andelskassen.
Der står ca. kr. 10.000 på kontoen

12. Mødekalender
- Næste møde i udviklingsrådet

Tirsdag den 18. september 2012 hos Finn
Næste møde med byrådet den 15. november 2012

13. Eventuel

Henvendelse fra Helle Øst/Årre Borgerforening vedr.
lukning af kommunekontoret i Årre. Der var enighed om at
dette var et anliggende for Udviklingsrådet Helle-Øst/
Borgerforeningen i Årre og Varde kommune.
Næsbjerg har sendt ansøgningen om at få blomst 2 i
Blomstrendelandsby
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Bilag 1

Team Veje & Trafik
Toften 2
6818 Årre

Cykelstudvalget Øse/Nordenskov
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Referat fra mødet den 23.maj 2012 på Toften 2 vedr. ønske om
cykelsti Nordenskov - Øse - Næsbjerg
Deltagere:

Maren Storm
Cykelstiudvalget

MS

Bjarne Tarp
Cykelstiudvalget

BT

Niels Gregersen
Varde Kommune
Ursula Koch
Team Veje & Trafik

NG
UK

Cykeludvalget havde fremsendt en anmodning om etablering af en cykelsti
fra teglværket i Øse til Næsbjerg via Øse i forlængelse med cykelstien
Nordenskov – Øse Efterskole. På mødet skulle der drøftes kommunens
muligheder og procedurer.
Udvalget fremlagde cykelstien, som ønskes etableret på sydsiden af
Sønderskovvej og i 1.etape føres til Øse Kirke. Den hovedsaglige
begrundelse for cykelstien er, at efter sommerferie 7. klasses elever skal til
Næsbjerg, idet Nordenskov ikke har 7. klasse længere. For ikke at krydse
Sønderskovvej 2 gange skal cykelstien forlænges på teglværk siden.
NG oplyste at Teknik- og Planudvalget på sit møde i maj måned havde
foretaget en prioritering af cykelstier for de kommende 4 år til 2016, og at
prioriteringen er sendt videre til budgetseminar i august for at søge
anlægsbevilling for projekterne.
MS spurgte om vi var enige om placering af fremtidig cykelsti på sydsiden i
forlængelse af stien fra teglværket. UK oplyste at det ville være vanskeligt at
fortsætte stien på sydsiden, idet der er stor niveauforskel (over 1m) mellem
kørebanen og terrænet som har til følge at der skal erhverves jord til
anlægsarbejdet, derudover er der langt hen af vejen kun marker på
nordsiden som vil gøre det arealmæssigt nemmere at etablere stien. Selvom
cyklisterne skal krydse Sønderskovvej vil man kunne sikre overkørslen
således at det ikke bliver farligt for dem.
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BT spurgte hvad cykelstiudvalget kunnne gøre for at fremme sagen, for eksempel kontakte de
berørte lodsejere om de er villige til at afgive jord vederlagsfri.
Der blev aftalt med cykelstiudvalget at ønsket om ny cykelsti tidligst kan komme med til
prioritering efter 2016, alt afhængig af budgetseminarets bevillinger samt at aktiviteterne
omkring etablering af stien bliver sat i bero indtil kommunens budget er godkendt.
Cykelstiudvalget vil blive orienteret om Byrådets beslutning i starten af september 2012.

Venlig hilsen
Ursula Koch
Dipl.ing.

