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Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt

Dagsorden:
1. Konstituering i Bestyrelsen

Formand: Finn Ladegaard
Næstformand: Kim Andersen
Sekretær: Bjarne Tarp
Kasser: Thomas Locht
Hjemmesideansvarlig: Bjarne Tarp

2. § 17 udvalg

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.

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.
17. februar 2014

Der er dialog med borgmester og repræsentanter fra
Fur er inviteret hertil.

3. Udviklingskatalog

Bilag 2

24. marts 2014
Der arbejdes på en ”ny” model i Fur regi i løbet af
efteråret.
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.
17. februar 2014

Kataloget udarbejdes efter generalforsamling
24. marts.
Rep. fra de 3 områder laver nye handleplaner.
Skal foreligge inden 14 dage, bjarne samler og
indfører i en samlet plan.
En plan for de næste 3 år.
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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.
17. februar 2014

Beløb til produktion af film forhøjes fra 5.000kr til
15.000kr
24. marts 2014.
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Speakerne er pt. I gang med at ”lægge” stemme til
Nordenskovfilmen.
Kim tager kontakt til Tistrup News og Jens speak.
5. Evaluering af Generalforsamlingen
Bilag 1

24. marts 2014
Godt foredrag af Gylling Haahr, vi arbejder på at
dirigenten vælges udenfor bestyrelsen.

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.

24. marts 2014.
Vigtigt at vi er rep. i trafikudvalget, for at sikre
alsidigheden i kommunen. Den kommunale rep. skal
i højere grad være konsulent/rådgiver.
7. Nyt fra Trafikudvalget

Bilag 2

17. februar 2014

Følgende to punkter indføres i ønsker fra
trafikudvalget.
Der ønskes cykelsti fra Øse efterskole til Øse,
grundet farlig krydsning ved efterskolen, Ligeledes
ønskes cykelsti fra Hellehal til Nordenskov.
24. marts 2014
Thomas og Finn skal komme med ”opstartsinfo” til
udvalget ( distance , muligheder/begrænsninger)
8. Skolestruktur i kommunen.
9. Affaldsindsamling i 2014
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24. marts 2014: Vi afventer skolereformen og tager
emnet op efter sommerferien 2014.

17. februar 2014

Aftales efter generalforsamling
24. marts.2014: Vi giver et tilskud til
affaldsindsamling (pølser og vand). De 3 områder
arrangerer i samarbejde med lokale foreninger.

10. Økonomi

7 oktober: Der mangler en faktura fra Tamburshave.

11. Møde datoer 2014 / 2015

24.marts. 2014:
8. maj 2014 Christian Jensen
19. juni 2014 Thomas Locht
21. august 2014 Bjarne Tarp
9. oktober 2014 Gert Lindberg
27. november 2014 Anne-grethe
23. januar 2015 Julefrokost
3. marts 2015 Generalforsamling.

12. Eventuel

17. februar 2014

12 dec.
Finn laver digital postkasse for foreningen.
24.marts: Finn laver digital postkasse for foreningen.

Punkter til næste møde:
Skolestruktur i kommunen.
Evaluering af generalforsamling.
24. marts 2014:
Punkter til næste møde:
Projekter til 2014 ( 30.000 kr)
Roust/Rousthøje beboerforening og
udviklingsmedlemmerne Anne-grethe og supplant
Bent Jensen har indbudt til infomøde den 27/3.
2014.” Ideer til grønne projekter /møllepenge.”

Formand Finn Ladegaard
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Bilag 1

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
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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:
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- 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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UHV - 2013
kassebeholdning 1 jan 2013

Bila
g

budget

budget

bevilget

indt.

udgift

dato

3 film
Journalistik / Tistrup hj.- med film/speaking
QR koder
15 skilte m. koder
nr.
11
Ikke navngivet udgift ifm borg ind akt/hj side

10

indt.

udgift

24989,
90
01-jan
01-jan

01-jan
11-jan
01-jan

04-apr
04-apr
04-apr

15-jan
22-jan
26-feb 30000,
00
21-mar
08-apr
26-maj
26-maj
22-maj
21-jun

2785,00
650,00

214,11
3877,50
2793,00
495,00
245,00
6600,00
0
0

6000,0
0
25-jul

13-dec

1850,00

04-apr

13-dec

2600,00

5000,00
3000,00
2000,00
12 stk 14000,00

01-jan
09-dec
01-jan
01-jan

13-dec

12375,00

6000,00

09-dec

renteindtægt
renteindtægt
renteindtægt
renteindtægt

over- / underskud - 2013

dato

24990,00

udgifter møder etc
nr. 1
2785,00
bænk Nordenskov
nr. 2
650,00
borger indragende
nr. 3 30000,00
aktiviteter/hjemmesider
Generalforsamling 2013
nr. 4
214,11
erstatningsskilte 6 stk / hold ren
nr. 5
4375,00
projekt gr. Tambours Have
nr. 6
10000,00
3 stk skilte fra UHV 2013/bænke
nr. 7
Bestyrelsesmøde på NæsbjergHus nr.8
3 sæt bænke
nr.9
6525,00
3 sæt bænke tillæg for handicapvenlig
900,00
"goribehandling"
500,00
tilskud møder etc / kommunen
nr.
6000,00
10
Tamburgshave / havetelt
nr.1
0,00
2
Samarbejde foren. I Nordenskov
nr.1
2600,00
3

Sum

faktisk Faktisk Faktisk

27-mar
28-jun
30-sep
30-dec

60990,00 58549,11
2440,89

10,31
14,76
13,66
12,8

61041, 34484,61
43
26556,82

Bilag 2

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
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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



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
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- 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
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.
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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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