Referat fra Generalforsamlingen i Udviklingsråd HelleVest mandag den 10. marts 14
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, Kim Andersen
2. Valg af referent, Bjarne Tarp
3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år, Finn Ladegaard (indfør eget
notat) Ingen kommentar til formandens beretning.
Beretning 2014 for Udviklingsråd Helle Vest
I vores vedtægter står der at Udviklingsrådet skal være et koordinerende forum, der kan
bidrage til at fremme udviklingen i det lokalområder, det dækker, samt i kommunen som
helhed. Ligeledes skal Udviklingsrådet være talerør for lokalområderne i sager, der
vedrører udviklingen af disse.
Udviklingsrådet indgår sammen med de andre udviklingsråd i kommunen i et netværk,
FUR, der sikrer den nødvendige dialog mellem lokalområderne og kommunalbestyrelsen.
Udviklingsrådet skal styrke samarbejdet mellem foreningsliv, erhvervsliv, lokalråd /
borgerforeninger og de kommunale institutioner i lokalområderne
Jeg kan oplyse at bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder i det forgangene år, og har
deltager i møder med Varde Byråd, samt deltaget i andre møder indkaldt af kommunen
omkring planer og politikker mv.
Derudover har vi deltaget i 4 Fælles Udviklingsrådsmøder (FUR).
I forbindelse med beslutningen om at op stille 10 vindmøller i Ulvemose Bækhede er der
afsat 2.6 millioner i grønordning,
Sigtet med grøn ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) er at sikre
større accept af opstilling af vindmøller på land.
De enkelte kommuner har forskellige procedurer i forhold til udvælgelse af projekter.
Der er lagt op til at pengene i Varde kommune i denne ordning skal bruges inden for en
afstand af 5 km. fra hver mølle, men kommunen kan beslutte noget andet. Der skal herfra
lyde en opfordring til at alle projekterne findes frem og at vi sikre at der bliver lavet nogle
spændene projekter i vores område, her står Udviklingsrådet til rådighed for vejledning
og hjælp med ansøgningerne.
Efter inspiration fra Skive, har udviklingsrådene i Varde kommune arbejdet på at få
etableret et § 17 udvalg, tanken bag dette projekt er at få nogle penge lagt ud i
lokalområderne hvor de enkle Udviklingsråde vil kunne understøtte projekter økonomisk
uden at byrådet skal ind over. Erfaringerne fra Skive, hvor de har denne ordning, er at 1
krone, der bliver udbetalt til projekter afleder 5 kr. fra andre kasser, private penge, frivillig
arbejdskraft eller andet. I første omgang har byrådet afvist dette, men der arbejdes videre
med idéen måske i en anden udformning. I et forsøg på at påvirke politikerne til at træffe
en anden beslutning, bliver der taget initiativ til at invitere personer fra Skive til Varde for
at inspirere byrådet til at etablere denne ordning.
Et andet projekt som Udviklingsrådet arbejder med er Udviklings kataloget for vores
dæknings område. Her er Udviklingsrådet i en tæt dialog med Borgerforeninger og
Beboerforeninger om udformning af kataloget. Et af de vigtige emner i kataloget er øget

bosætning, som er vigtig for at landsbyerne kan overleve. Vi må bare erkende at vi bor i et
område hvor intet kommer af sig selv men hvor vi hver dag skal arbejde for at få ting til at
ske.
I forhold til bosætning er vores område et af de få områder i Varde kommune, hvor vi
fortsat har en positiv befolknings udvikling, og det skal vi arbejde på at fastholde. I det
fortsatte arbejde med at tiltrække borger til området, har udviklingsrådet besluttet at
lave 3 til 4 film om området hvor vi fortæller om alle de positive ting vi kan tilbyde nye
borger. Planen med filmene er de skal kunne ses via en QR koden som man kan scanne
når man kommer til en af byern med sin smartphone og så se videoen omk hvad netop
denne by har at tilbyde, ligeledes skal videoerne kunne tilgås fra diverse hjemmesider.
Tamburshave er også en af vores perler som vi skal værne om og passe på, her har
Udviklingsrådet nogle idéer til hvordan vi kan sikre at der fortsat er en perle som vil kunne
tiltrække besøgene.
Her er ideerne at vi skal have kædet Tamburshave sammen med Karlsgåresø området og
have lavet et attraktiv projekt, hvor vi kan få flere besøgende i netop dette skønne
område. Ligeledes skal vi have fundet penge til dette spændene projekt, her går
overvejelserne på om der kan bruges vindmølle penge til projektet.
Peder Foldager, Frode Lauersen deltager i arbejdsgruppe der arbejder med at få lavet et
projekt og få lavet diverse ansøgning om midler til dette spændene projekt, samt tager
initiativ til at få samlet alle interessenter for projektet.
I forbindelse med samarbejdet med de andre udviklingsråd i Fur er der op startet et
trafikudvalg. Opgaverne for trafik udvalget er at få samlet alle forslag og ideer til
forbedring af trafik sikkerheden samt ønsker om nye veje, nye cykelstier og andre. Her er
projektet med cykelsti fra Næsbjerg til Starup, cykelsti fra Nordenskov til Hellehallen og
Cykelstie fra Øse efterskole til Øse er nogle af de projekter vi arbejder med i det udvalg.
Projektet med lastbil parkering i områderne er også et projekt som er på listen der skal
ses på. Man har i dag udvalgt nogle steder hvor lastbilerne skal parkere, med det er ikke
skiltet, så man ved ikke, som udefra kommende hvor det er tilladt at parkere.
Den offentlige transport er også et af de emner der arbejdes med i trafikudvalget, her er
det vigtigt at vi også sikre at der er muligt at komme med bus fra vores byer uanset om
man skal ind til de støre byer for at få uddannelse eller man skal bruge den offentlige
transport til arbejde. Her er forslaget at vi i Varde kommune skal tilbyde gratis offentlig
transport.
I 2011 var Nordenskov og Næsbjerg så heldige at komme med i projektet Landsbypedel
som kørte som et forsøg i 2 år. Landsby pedellen var en udspringer af at Varde kommune
har fået EU midler til et projekt, hvor man har omlagt en traditionel busrute til en lukket
busrute a’la en Amerikansk skolebus model, hvor ruten kun henter og bringer elever til
skolen og resten af dagen holder bussen stille, og det er i dette tidsrum Næsbjerg og
Nordenskov havde fået en landsbypedel. Ordningen har kørt siden skolestart 2011 og det
pedellen har været brugt til, er forefalden arbejde i byerne, til gavn for byerne så vi også
fremad rette vil have nogle pæne og indbydende byer.Ordning udløb til sommerferien 2013
og vi havde håbet på at Varde kommune havde lyttet til vores forslag om at erstatte
ordning med pedellen, med seniorjober som kommune i forvejen skal finde beskæftigelse
til, indtil videre har man ikke valgt denne model.
En af Udviklingsrådenes store opgaver er at synliggøre vores arbejde og fortælle om hvad
vi kan hjælpe borgerne, foreningerne, institutionerne, og erhvervslivet med. Her har vi

blandt andet valgt at deltage på Karlsgårdedagen for her i gennem at vise hvad vi arbejder
med. Et af indsats områderne for udviklingsrådets arbejde i den kommende tid at trække
de erhvervsdrivende tættere på og der i gennem få et samarbejde med dem for at sikre at
der også i fremtiden er arbejdspladser i vores område
Afslutning:
- Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde
- Tak til foreningerne for et godt samarbejde
- Tak til kommunen for et godt og konstruktivt samarbejde
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, Thomas Locht (indfør regnskab fra
Thomas) Regnskabet er godkendt.
5. Godkendelse af budget, Thomas Locht (indfør budget fra Thomas) Budget godtaget. Bilag 1
6. Indkomne forslag, Ingen indkommende forslag.
7. Valg til bestyrelsen (ulige år er 3 på valg, lige år er 4 på valg), på valg er: Bjarne, Gert, Christian
og Peder, Peder modtager ikke genvalg.
Forslået og valgt Anne Grete Lorenz fra Roust.
8. Valg af 2 suppleanter
Forslået og valgt Bent Jensen fra Roust.
Og John Lesner fra Øse.
9. Valg af 1 revisor
Valgt er Niels Kristian Nørregaard
10. Eventuelt
Øget aktivitet vedr. Karlsgårde, Tambourshave, Holme Å. Syd energi og lokalgruppe arbejder med
projektet. Der forslås at Udviklingsrådet koordinere involverende grupper.
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