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Dagsorden:
1. ”Grøn ordningen”

Bilag 1

Der er afsat 2,5mio til nærområde, der
evalueres på ansøgninger om pengene

2. Skolereform og partnerskab Invitation til inspirationsdag den 26.
aug.
Bilag 2

Interessant møde, foreninger og
virksomheder byder ind med aktiviteter
der kan inddrages i skole undervisning.
Kom gerne med forslag.

3. Udviklingskatalog

Kataloget udarbejdet i 2010 skal opdateres
og de 3 delområder skal komme med
forslag som skal godkendes. Bjarne sørger
for at skrive ændringerne ind inden næste
bestyrelsesmøde. (han modtager materiale
senest 1 uge før)
Tambourshave, gratis offentlig transport,
mål fra borgerforeninger, bosætning,
markedsføring af virksomheder i området.
Der inviteres repr. fra Nordenskov og
Næsbjerg til dette punkt
Christian informere om muligheder for film
og indhold i disse.
Kim kontakter Tistrup news.
Film drejebog: fakta om byen, indhold i
byen, bosætning, erhverv, opland, region.
Filmen skal henvende sig til unge familier
med børn.

4. Igangsætning af projekter:
- Film og Qr-koder

Bilag 3

Susanne informere om status på velkomst
folder og mappe i Nordenskov.
Kontaktpersoner:
Rousthøje: Christian
Nordenskov: Susanne/Peder
Næsbjerg: Finn

5. Tanburgshave

6. Nyt fra FUR

Christian undersøger skilte pris i A3
Finn laver prototype
Området omkring Karlsgårde Sø skal være
hovedindsatsområde. Peder vil sammen
med Frode Lauridsen tage kontakt til
HHST for at samle alle gode kræfter. (SE
og Varde Kommune og evt. fonde er
tænkt ind over)
Peder informere om samtale med Frode,
Peder arbejder videre
22/8 i Lunde Finn Informere:
Der er afsat 5mio til bolig sanering
-Peder informere Finn Christensen
-alle undersøger muligheder for
saneringsmuligheder.
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7. Henvendelse fra Ugeavisen HelleAnsager
Bilag 4

8.

Vindmøller Ulvemose / Bækhede

9. Højspændings ledning i Næsbjerg
Bilag 5

Finn undersøger om vi har fremsendt
budget på borgerindragelse aktiviteter til
Hanne
Sags nr. 12-7876
BT kontaktes af journalist (Mai) for at
beskrive Karlsgårdedag

Midlertidig sat i bero
Finn henvender sig til Varde kommune for
at jordlægge højspændingsføring ved
Næsbjerg vest

10. Økonomi

Udskudt

11. Eventuel

LAG ansøgninger er meget tidskrævende
Sig er blevet årets landsby i Kommunen
Karlsgårdedag 8/9
Bemanding på standen og opstiller
Kim, Peder, Bjarne
Hanne medtager fredag materialer
Peder medtager skilt

Formand Finn Ladegaard
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Referat Bjarne Tarp

Bilag 1
Kære Udviklingsråds formænd
I bedes videresende denne mail med nedenstående invitation fra Charlotte Horn til møde om Grøn
Ordning (de såkaldte Vindmøllepenge) torsdag den 29. august kl. 17.00 – ca. 18.00 i Mødelokale 2,
Årre. Mødet er for alle interesserede repræsentanter i udviklingsrådene.

Husk tilmelding til haje@varde.dk senest den 26. august.
Venlig hilsen
Hanne Jespersen
Lokalsamfundskonsulent og
LAG Koordinator
Dir. Tlf.: 7994 7963
Mobil 2016 1007
Kultur og Fritid
haje@varde.dk – www.vardekommune.dk

Kære formand for udviklingsrådet
Vi inviterer hermed udviklingsrådene i Varde Kommune til et møde torsdag den 29. august 2013,
kl. 17-18, i mødelokale 2, Toften 2, Årre til drøftelse af forvaltningen af Grøn Ordning.
Varde Kommune fik i juni 2013 en tilbagemelding på de 7 ansøgninger, som kommunen et halvt år
tidligere havde indsendt til Energinet.dk. Der var afslag på fire ansøgninger og to ansøgere fik de
ansøgte midler. Den 7. ansøgning fik delvist afslag.
Energinet.dk., der forvalter ordningen, har i foråret 2013 udført en revision af deres sagsbehandling.
Resultatet virker som en skærpelse af kriterier for tildeling af støtte fra ordningen. Vi afventer nu, at
der udsendes en ny vejledning, som opfølgning på den ændrede praksis.
På baggrund af erfaringerne med den 1. søgerunde, inviterer vi hermed repræsentanter fra
udviklingsrådene til en drøftelse af ønsker til kommunens fremadrettede forvaltning af ordningen.
Med udgangspunkt i den nye praksis, vil vi bruge lejligheden til at give en uddybende orientering
omkring de kriterier, der gives støtte efter, så vi bedre kan målrette ansøgningerne, så de kan
godkendes til støtte.
Du bedes venligst tilbagemelde, om I ønsker at deltage i mødet, senest mandag den 26. august, og
gerne med oplysning om antal deltagere. Tilmelding kan ske til Hanne Jespersen, som også deltager
i mødet.
Med venlig hilsen
4

Charlotte Horn
Team Natur og Park
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Bilag 2.
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Bilag 3

Udviklingskatalog 2010
- Udviklingsrådet for Helle Vest
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1. Beskrivelse af udviklingsrådets område
Udviklingsråd Helle Vest dækker et område karakteriseret ved små landsbyer og et stort
landområde. Der findes byområder i Roust, Rousthøje, Næsbjerg, Øse og Nordenskov. Desuden
er der mange landbrug og faktisk en del industri i det åbne land. Der er stor pendling ud af
området til især Varde og Esbjerg, men også længere væk til det midt- og østjyske. Det vil sige, at
området for mange er et sted, hvor man bor, men ikke arbejder og derfor er væk fra i det daglige.
Altså et område som så mange andre landdistrikter i Varde kommune.
I udviklingsrådet arbejder vi på, at alle distrikter i vores område kommer i arbejdstøjet, og vi
prøver på at skubbe på og sætte projekter i gang i de enkelte foreninger, det er de jo også i gang
med i forvejen; men vi kan måske vær en form for ”fødselshjælpere.”
Det er vigtigt for os at pointere, at den udvikling, der skal ske hos os og i de øvrige udviklingsråd,
sker i et samarbejde og koordineret i hele kommunen.

2. Udviklingsrådets værdier
I alle byområder i Helle Vest Udviklingsråd er det selvfølgelig vigtigt, at man fastholder eller i
bedste fald udbygger det butiksliv, erhvervsliv og det befolkningstal, der findes for nuværende.
Derfor skal man slå på de værdier, der findes. Det er bl.a. at der fortsat skal være en skole, at der
er nærhed, altså at man kender hinanden (det er faktisk en kvalitet!), at der er et rigt foreningsliv,
at man gør opmærksom på naturens herligheder (f.eks. Karlsgårde sø, skovområder, Varde å m.m.)

3. Udviklingsrådets mål
Vi vil selvfølgelig, i ”kamp” med de andre Udviklingsråd i kommunen, forsøge at bevare vort
lokalområde. Vi skal dog også være klar over, at de enkelte udviklingsråd i virkeligheden vil det
samme. Vi vil også gerne i Helle Vest udbygge, skabe vækst, tiltrække nye indbyggere osv., men
det vil jo alle. Derfor tror vi som sagt, at vi også, ud over at se på vort eget område, må se på ”hele”
kommunen. Ud over det vi har nævnt, så se på vore ”lokale” mål nedenfor.
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4. Handleplaner
Handleplanerne er jo hele tiden i bevægelse og under udvikling.
Diverse foreninger i de enkelte områder arbejder for nuværende med følgende fokuspunkter:


I NÆSBJERG OMRÅDET
- Nye boligområder / storparceller (se handleplan A)
- Forbedringer af vejbelægning i byen
- Gadelys på Agervigvej ”forlænges” til Agerholm
- Vigespor ved frakørsel på Vardevej ind til Næsbjerg
- Cykelsti til Varde (se handleplan B)
- Juniorklub
- Nyt kulturhus / forsamlingshus (se handleplan D)



I ROUSTHØJE OMRÅDET
- Evt. sammenlægning af beboerforeningen med ”beboerforening” i Roust
- Bevarelse af byens forsamlingshus



I ROUST OMRÅDET
- Stiftelse af beboerforening og evt. sammenlægning med Rousthøje Beboerforening
- trafiksanering gennem byen – bl. a. omfartsvej, så man undgår lastbiltrafik gennem byen



I ØSE / NORDENSKOV OMRÅDET
- Cykelsti fra Nordenskov forbi Øse Efterskole til Næsbjerg og videre til Varde
- Ny amfiscene med mere i byens anlæg
- Forbedring / bevarelse af forsamlings- og kulturhus
- Renovering af fortove og veje
- Renovering af legeplads



HELE OMRÅDET
- Udvikle infrastrukturen i alle byer og landdistrikter med relevante busforbindelser (se
handleplan C)
- Opdatere / udvikle hjemmesider
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HANDLEPLANER:
A – Nye boligområder i Næsbjerg:
Der har vi sammen med borgerforeningen i Næsbjerg arbejdet for, at byggegrunde, der ligger på
Møllebakken, hurtigst muligt bliver byggemodnet, så de kan blive solgt. Det går efter vores mening
for langsomt. Vi har henvendt os til kommunen, så de er klar over, hvilke problemer det giver. De
bliver muligvis solgt til en privat investor, og så er vi jo ude af billedet. Det afklares vist nok ret
hurtigt. Ellers ”skubber vi på” så der forhåbentligt sker noget!
B – Cykelsti til Varde:
Der er gennem i hvert fald 6 år arbejdet med en cykelsti fra Nordenskov gennem Øse, Næsbjerg,
Gjellerup og til Varde. Jeg vil ikke her beskrive de fuldstændig urimelige forhold, det giver at cykle
på denne strækning. Blot vil jeg nævne, at 4 skoler, nemlig Nordenskov Skole, Øse Efterskole,
Næsbjerg Skole og Gjelleup Efterskole har elever, der bruger nævnte strækning. De skoler er
medunderskriver på ansøgning om ny cykelsti. Der ligger på kommunen adskillige ansøgninger,
som beskriver disse forhold. Blot vil jeg gøre opmærksom på, at der både sidste år og igen i år er
sendt ansøgninger om at etablere en cykelsti. Vi håber selvfølgelig, at den snart bevilges, og vi vil
vide at følge op på sagen.
C – Infrastruktur i hele udviklingsrådets område samt hele kommunen:
I vores eget område har vi set på cykelstier (se handleplan C ovenfor) og busforbindelser.
Det er vigtigt, at busserne passer til børnenes skolegang. Det har det knebet med til Næsbjerg
skole. Vi har gjort opmærksom på det i et brev til kommunen. Vi følger op.
Det er et ”must”, at hvis Varde kommune vil have at eksempelvis de unge mennesker skal gå i
skole i Varde, så skal der være busforbindelser fra alle dele af kommunen, så man ikke skal vente
alt for lang tid for at komme til og fra skole. Som det er nu tager en del elever til andre skoler,
fordi det er hurtigere og nemmere. Den kollektive trafik skal være optimal, så længe der er et
behov. Vi vil på næste møde med formændene for udviklingsrådene tage dette emne op, så vi kan
få en kvalificeret debat, der ”dækker” hele kommunen.
D – Nyt kulturhus/forsamlingshus i Næsbjerg:
En arbejdsgruppe har gennem et par år arbejdet med at planlægge og bygge et nyt
kulturhus/forsamlingshus i Næsbjerg. Det er ikke et arbejde vi som udviklingsråd er direkte
involveret i på nuværende tidspunkt; men indirekte har vi været ”inde over”, idet vi har bedt
Varde kommune, gennem en ansøgning, om at se på vejforholdene, hvor huset tænkes bygget.
Denne ansøgning er sendt til kommunen i juli måned og et egentligt svar er endnu ikke kommet. Vi
følger arbejdet og har tilkendegivet overfor arbejdsgruppen, at vi meget gerne vil være behjælpelige
i den udstrækning, vi kan. Så vi er med!
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Bilag 4
Hej Carsten
Tak for dit brev, der beskriver boligudviklingen i området ved Næsbjerg. Den luftledning der
passerer gennem området, er 150 kV forbindelsen fra Esbjerg til Karlsgårde.
Planlægning af nedtagning af luftledningerne i transmissionsnettet er blandt andet bestemt af deres
restlevetider og deres placering i forhold til bymæssig bebyggelse. Derudover afhænger
tidspunkterne også af planlægningen af de nødvendige kabellægninger, der skal erstatte
luftledningerne, og sammenhængen til den øvrige netplanlægning.
Netudviklingsplan 2013 er referenceplan for udviklingen af det interne danske transmissionsnet
med nedtagninger af luftledninger og etablering af et kabelbaseret transmissionsnet inden udgangen
af 2030. På baggrund af Netudviklingsplanen udarbejdes løbende konkrete beslutningsgrundlag
baseret på detaljerede analyser.
I Netudviklingsplan 2013 er nedtagning af den første del af forbindelsen fra Esbjerg og ca. 4,6 km
nordpå prioriteret i perioden 2013-2015 af hensyn til nærhed til bebyggelse. Den resterende del mod
Karlsgårde er ikke prioriteret af hensyn til nærhed til bebyggelse, men er alligevel foreslået nedtaget
i førnævnte periode af hensyn til den sammenhængende netstruktur.
Energinet.dk er i gang med detailplanlægningen af transmissionsnettet i området, hvor 150 kV
forbindelsen mellem Esbjerg og Karlsgårde indgår. Her analyseres også andre alternativer end
Netudviklingsplanens. Det betyder konkret, at der ses på alternativer, hvor kun delstrækningen i
Esbjerg fjernes på kort sigt og den resterende del fjernes i perioden 2021-2025, når levetiden er
forventet opbrugt.
Når detailplanlægningen er afsluttet i løbet af 1. halvdel af 2014 ved vi præcist, hvordan
netstrukturen i området bliver på det korte sigt. Vi har desværre ikke mulighed for specielt at
prioritere nedtagning af forbindelsen mellem Esbjerg og Karlsgårde udover den del, der ligger i
Esbjerg. Der er desværre heller ingen specielle hensyn relateret til luftledningens restlevetid, som
taler for en hurtig kabellægning.

Venlig hilsen
Rikke Bille Gaardestrup
Chefplanlægger
Netplanlægning
Mobil
23 33 88 53
rbi@energinet.dk
Energinet.dk
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Tlf.
70 10 22 44
Fax
76 24 51 80
www.energinet.dk
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