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mling

Referat:
1. ”Grøn ordningen”

Bilag A

7 oktober :Ideer til projekter efterspørges.
Anker Madsen, har spurgt Gerd L om ikke
vi kunne være behjælpelig med at få
udarbejdet et projekt som kan forbinde
Næsbjerg By med Lunden.
Vi afventer Peter F tilbagemelding fra
Tamburgshave.
Gert L tager kontakt til Anker M, alt til
Hermann Hansen.

12 dec.
Måske kunne ”Grøn ordning” anvendes
ved projekt i Tambours have/Karlsgaarde
Peder informerer Frode og Lise. Frode og
Lise har sendt brev til SE hvor man
kommer med forslag hvad der kunne laves
i Tambours have/Karlsgaarde. Peder
sender kopi af brev til os.
Finn sender regler for ”Grøn ordning”
rundt. Det blev også aftalt at ved fælles
møder med foreninger præsenteres de
muligheder om ansøgning om hjælp der
umiddelbart står for som f.eks. ”Grøn
ordning” i Næsbjerg og Nordenskov har
man møder med foreninger, i Rousthøje er
der hovedsagelig kontakt med
beboerforeningen.
7 oktober:
Blev drøftet på sidste Fur møde, hvor er
Skivefolkenes kontakt? Fur skal arbejde
videre med projektet, Projektet er skudt til
hjørne, projektet skal prøves på et senere
tidespunkt.

2. § 17 udvalg

12 dec.
Det er vigtig med et § 17 udvalg således
Fur opfordres til at tage fat i det nye byråd
efter nytår for nye drøftelser.
3. Udviklingskatalog

Bilag 4

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.
Grundet tidspres er det udsat til næste
bestytrelsesmøde.

12 dec.
Punktet udsat. Det er vigtig at vi tænker
over samt får inkorporeret overordnede
mål for hele området Helle Vest.
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4. Igangsætning af projekter:
- Film og QR-koder

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.
Susanne informere om status på velkomst
folder og mappe i Nordenskov.
Kontaktpersoner:
Rousthøje: Christian
Nordenskov: Susanne/Peder
Næsbjerg: Finn
Christian undersøger skilte pris i A3
7 oktober:
Finn laver prototype – ca. 1000 kr. pr stk
Kim kontakter Jens Rohde, der kan ydes
tilskud til Jens R.
Der laves en ”film”aften Kim, Susanne og
Finn
Prototype på skilt, Finn afklarer.
Der regnes med en 5 mm plade,
galvaniseret, og QR koden skal lamineres
og der lægges en pleksi rude over, fast
gjort med 4 skruer. Prototype laves / Finn.
Til næste møde skal det være afklaret
hvor mange skilte vi skal bruge.

12 dec.
12 stk. skilte til ca. kr. 9000,- er indkøbt.
Kim/Susanne, Finn og Christian filmklip
klar så hurtig som muligt så vi kan få det
afleveret til Peder ved Tistrup News som
så laver råfilm for Næsbjerg, Nordenskov,
Rousthøje og Roust.
Til filmene skal vi have talepapir med
stikord klar.
Kim arrangerer person som speaker for
filmene, når vi har råfilm og talepapir klar
holder vi møde med speaker for at aftale
indtalingen.
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5. Tambourgs have

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
7 oktober. Vi afventer Peder.

12 dec
Se pkt. 1 da det blev diskuteret vedr.
”Grøn ordning”
6. Nyt fra FUR

7 oktober: Alt hvad der hedder kultur giver
mulighed for tilskud, søg hos Kestine
Gotlieb.
Faldefærdige huse – gælder kun indenfor
byskiltene – Varde og Ølgod.
Der er afsat 4,8 mio kr.
Kim har en enkel i Nordenskov, han
kontakter.
1 runde i december, næste runde i
marts/april.
Partnerskab for børn og unge, Gert mener
ikke vi skal deltage
Frivilligbørsen – udveksling af ydelser ??
Vi skal have en postboks, nem ide etc, der
kommer nærmere fra Hanne.

12 dec.
Når der fremad rettet skal søges om
forskellige tilladelser skal det foregå
elektronisk via NFOA der sendes direkte
besked fra kommunen til foreninger så vi
gør ikke noget for info om NFOA
Vi skal finde nogle historier/anekdoter
omkring Tambourgs have/Karlsgaarde sø.
Peder spørger Åge Melgaard, Finn spørger
Åge Tiesgaard.
Finn træder ind i Trafikudvalg.
7. Budget for borger inddragende
aktiviteter

8. Køb af kommunal materiel ( Bilag 1)

9. Meddelelse om ny plan i
PlansystemDK ( Bilag 2)
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7 oktober: på næste møde skal vi have
lavet endelig budget som indsendes til
Hanne Jespersen.

12 dec.
Thomas har sendt til Hanne.
12 dec.
Vi gør ikke noget særligt det er åben
aktion ved bud på brugte maskiner.
12 dec.
Orienteret.

10. Varde prisen ( Bilag3)

12 dec.
Lillian og Peder indstilles.
Finn tager kontakt til Susanne og sørger
for at de indstilles.

11. Økonomi

7 oktober: Der mangler en faktura fra
Tamburshave.

12. Eventuel

Formand Finn Ladegaard
Referent : Christian Jensen
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12 dec.
Thomas laver digital postkasse for
foreningen.
12 dec.
Næste møde er 10-1-2014, vi mødes kl.
17.00 sted oplyses senere af Finn som
arrangerer mødet.
Vi skal alle tænke på fordragsholder eller
andet som kan gøre vores
generalforsamling spændende så der
kommer nogen.

Bilag A
Grøn ordning Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune
mulighed for at søge om tilskud efter grøn ordning til initiativer, som kommer de lokale borgere til
gavn. Sideindhold
Hvad kan der gives tilskud til?
Sigtet med grøn ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) er at sikre større
accept af opstilling af vindmøller på land.
Efter grøn ordning gives der tilskud til:
•Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen
•Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af
vedvarende energikilder i kommunen
I vejledningen om grøn ordning til kommunerne kan du læse mere om, hvad der kan gives tilskud
til.
Midler i ordningen
Det er defineret i VE-loven, hvor meget tilskud, der kan gives til kommunerne.
Rammerne opgøres på baggrund af et tilskud på 0,4 øre pr. kWh i 22.000 fuldlasttimer pr.
vindmølle på land, som er nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere, bortset fra vindmøller, der
er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af § 41 i VE-loven. Dette svarer til en ramme på
88.000,00 kr. pr. MW installeret effekt.
Oversigt over kommunernes konto findes i menuen til højre under "Fakta".
Ansøgning om midler
Det er kommunen, der kan søge Energinet.dk om tilsagn om tilskud til projekter, inden disse
påbegyndes, i forhold til midlerne på tilsagnsrammen. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt
der er tale om et tilskudsberettiget projekt efter VE-lovens § 18, stk. 3 og giver tilsagn, delvist
tilsagn eller afslag til projektet.
Efter projektet er gennemført, kan kommunen søge om udbetaling af tilskuddet, når møllerne er
nettilsluttet, og der er penge på udbetalingsrammen.
De enkelte kommuner har forskellige procedurer i forhold til udvælgelse af projekter, hvortil der
søges om tilsagn. Du kan kontakte din egen kommune for nærmere oplysninger.
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Bilag 1

Til orientering for udviklingsrådene.
Se nedenstående vedr. materiel aktion.
Venlig hilsen
Hanne Jespersen
Lokalsamfundskonsulent og
LAG Koordinator
Dir. Tlf.: 7994 7963
Mobil 2016 1007
Kultur og Fritid
haje@varde.dk – www.vardekommune.dk

Fra: Karsten Sigurd Mortensen
Sendt: 3. december 2013 14:31
Til: Hanne Jespersen - Konsulent
Cc: Mikael Strebøl; Karsten Enricho Holm
Emne: Auktion over Driftens udrangeret Materiel.
Hej Hanne.
Varde Kommune, Driften, får tit henvendelser fra borgerforeninger, grundejerforeninger, institutioner mv
med forespørgsel om, hvorvidt vi vil sælge overskydende materiel og vintergrej, som de så kan anvende
fremadrettet i deres regi.
Vi har svært ved at undgå at gøre forskel på henvendelserne og sælger ikke direkte og derfor har Bent Peter
og Bjarne Fly bedt mig om, at give besked, ud til udviklingsrådene mv når vi ønsker materiel afhændet i
forbindelse med en materielauktion.
Driften har netop nu annonceret med effekter på onlineauktion, www.damonline.dk , auktion nr. 687 og her
kan alle byde.
Da du er kontaktperson ud til rådene, vil jeg bede dig om at udsende meddelelsen.
På forhånd tak.

Venlig hilsen
Karsten Mortensen
Fagleder Støttefunktioner
Dir. tlf. 7994 6541
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Mobil 2075 1361
E-mail kamo@varde.dk
www.vardekommune.dk
Virksomheden Drift
Varde Kommune
Vesterbækvej 31, Sig
6800 Varde
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Bilag 2.
Til orientering for Udviklingsrådet Helle Vest.
Venlig hilsen
Hanne Jespersen
Lokalsamfundskonsulent og
LAG Koordinator
Dir. Tlf.: 7994 7963
Mobil 2016 1007
Kultur og Fritid
haje@varde.dk – www.vardekommune.dk

Fra: plansystemdk@nst.dk [mailto:plansystemdk@nst.dk]
Sendt: 10. oktober 2013 13:19
Til: plansystemdk@nst.dk
Emne: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage syd for
Næsbjerg
Dato: d. 10. oktober 2013
Meddelelse om ny plan i PlansystemDK
Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:
PlanID: 2216598
Kommune: Varde
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Vedtaget
Plannr: 25.10.L02
Plannavn: Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage syd for Næsbjerg
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 13. marts 2013
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 8. maj 2013
Ikrafttrædelsesdato:
Generel anvendelse: Tekniske anlæg
Konkret anvendelse: Vindmølleanlæg
Specifik anvendelse: Tekniske anlæg
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk
Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vislokalplan&planid=2216598&type=20
Vis Plandokument:
http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2216598&plantype=20&status=V

11

12

Bilag 3
Kære Udviklingsråd
Se nedenstående opfordring fra min kollega i Kultur og Fritid. Forslag sendes direkte til Berith på
mailadressen: bera@varde.dk
Venlig hilsen
Hanne Jespersen
Lokalsamfundskonsulent og
LAG Koordinator
Dir. Tlf.: 7994 7963
Mobil 2016 1007
Kultur og Fritid
haje@varde.dk – www.vardekommune.dk

Fra: Berith Ellegaard Andreasen
Sendt: 24. november 2013 17:10
Til: Hanne Jespersen - Konsulent
Emne: Vardeprisen 2013

Hej Hanne
Vil du sende nedenstående mail ud til alle Udviklingsrådene i Varde Kommune vedr. indstillinger
til Vardeprisen 2013.11.24
Kære Udviklingsråd i Varde Kommune
Sidste år fik I en mail rundt, hvor Kultur og Fritid anmodede jer om at indsende indstillinger på 1
mand og en 1 kvinde, som har ydet en særlig frivillig indsats igennem mange år.
Kultur og Fritid fik nogle rigtig fine indstillinger både fra foreningslivet, men så sandelig også fra
nogle af udviklingsrådene. Derfor vil vi gentage succesen og anmode jer om at drøfte om I har
nogle gode kandidater til prisen i jeres lokalområde. Sidste års Vardeprismodtagere var Birgit
Hansen fra Tinghøj og formand for Skovlund Idrætsforening Ole Uhd.
De nærmere kriterier for prisen ses lige herunder:
Prisoverrækkelser i Varde kommune
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Vardeprisen tildeles personer, som har ydet en bemærkelsesværdig præstation inden for
ungdomsarbejdet, idræt, kultur eller fritid. Der skal gerne være tale om en frivillig indsats
gennem en årrække. Prisen uddeles til 2 personer – 1 mand og 1 kvinde.
Alle kan indstille kandidater til prisen. Forslaget skal være saglig begrundet og indeholde
en beskrivelse af kandidatens frivillige arbejde. Folkeoplysningsudvalget udvælger
prismodtagerne på et møde i januar måned. Prisoverrækkelsen sker i forbindelse med
markeringen af årets mestre inden for idræt og fritid.
Forslag sendes til Varde Kommune, Kultur og Fritid, Bytoften 2, 6800 Varde senest den 15.
december 2013.
Skulle i samtidig kende til personer, som i løbet af 2013 har vundet et mesterskab (enten
jysk, dansk eller et internationalt mesterskab) så prik lige til jeres forening i lokalområdet
og hør om de har husket at få indstillet personen/holdet. Vi ærgrer os nemlig rigtig meget,
når der er personer eller hold der bliver glemt. Fejring af Årets Mestre arrangement (som
der står lige her ovenfor) afholdes sammen med uddeling af Vardeprisen.
Venlig hilsen
Berith Ellegaard Andreasen
Varde Kommune
Kultur og Fritid
Bytoften 2
6800 Varde
Tlf. 7994 7270
E-mail: bera@varde.dk
www.vardekommune.dk

Følg Kultur og Fritid på Facebook – Hvad sker der i Varde Kommune lige nu!
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Bilag 4

Udviklingskatalog 2010
- Udviklingsrådet for Helle Vest

Indholdsfortegnelse
Side
1. Beskrivelse af udviklingsrådets område ............................................................................................... 16
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15

4. Handleplaner.................................................................................................................................................. 17

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.)
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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.

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
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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

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
18

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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