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Dagsorden:


Udviklingskatalog

Bilag 2

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.
19. juli
Punktet udskudt til det kommende møde
21. august.
BT laver overordnet tekst der afgrænser områder.
Samt tilføjer punkter om Holme å, tambourshave og
Karlsgårdesø.
Anne Grethe femsender punkter om Roust
9. oktober
Kataloget er godkendt.
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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.
Speakerne er pt. I gang med at ”lægge” stemme til
Nordenskovfilmen.
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Kim tager kontakt til Tistrup News og Jens speak.
19. juli
Der mangler en speaker til de 3 andre film, det er
uheldigt at der ikke er lavet en fælles aftale om
speak af alle -film. Der arbejdes på at finde en
person som kan påtage sig opgaven.
21. august
Film placeres på urhv. Film kanal. CJ
CJ færdiggør film for Rousthøje-Roust
Deadline medio september,
9. oktober



Nyt fra FUR



Nye hjemmeside

Mandag d 20. oktober er skiltene med QR koder på
plads. Der sendes pressemeddelelse til Radio Charly
og aviserne i området.
Møde d. 8. oktober
Finn orienterede fra mødet, der kommer referat ud.

Udviklingsrådene får ny hjemmeside, Bjarne og Finn
har været til kursus i den nye hjemmeside.
Hjemmesiden vil blive taget i brug så snart vi har
flytte det vi vil have med over fra den gamle
hjemmeside .
21. august. BT orientere om status
9. oktober



Nyt fra Trafikudvalget

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. maj Christian og Anne-Grethe laver beskrivelse af
de 2 projekter i deres område. Bjarne og Kim laver
beskrivelse af de 3 projekter i deres område
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19. juli
Finn orienterede om status på udvalgets arbejde og
kunne oplyse at der var opstået en konflikt i
udvalget efter at han havde givet udtryk for det
uheldige i at repræsentanten fra forvaltningen på de
første møder havde ageret som filter på de
fremsatte forslag. Poul Jacobsen som er sekretær og
var mødeleder på et af de første møde havde
opfattet det som et personlig angreb på ham hvilket
ikke var tilfældet med kun et angreb på
repræsentanten fra kommunen.
21. august
Anne Gerthe deltager i møde d. 8/9
9. oktober
Udviklingsrådet skal prioritere 3 cykelstier.
1. fra Næsbjerg til Tvillinggård.
2. fra Nordenskov til Hellehal
3. Fra Nysø til Dyrbækvej.


Landsbyforskønnelse

Bilag 3

Der er afsat 100.000kr fra kommunen
Finn og Kim ansøger
9. oktober




Arbejdsmøde om Planstrategi og
Kommuneplan 2017
Bilag 1
Billeder til hjemmesiden

Vi fik afslag til en ukrudtsbrænder.
Der sendes referat fra mødet til Finn.
Billede tages til næste møde.
9. oktober
Vi har besluttet at det skal være et gruppe billede,
så vi skal være samlet.



Skolestruktur i kommunen.

24. marts 2014: Vi afventer skolereformen og tager
emnet op efter sommerferien 2014.
21. august Finn laver udkast artikel om positiv
omtale.
9

oktober.

Finn arbejder videre.
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9. Karlsgårde dagen ”evaluering”
10. Indkøb af reklame materiale om byerne

11. Økonomi

Bilag 4

Bjarne og Kim deltager og Bjarne skal ikke lave en
konkurrence.
Der er besluttet at indkøbe 3 rul op, 1000,00 kr. pr.
stk. samt 100 usb stik. I alt ca. 8000,00 kr. som skal
bruges til at tiltrække nye borger til området.
Blev gennemgået

12. Eventuel
Christian orienterede om midler fra grøn ordning, og
en ny gruppe ”vision Roust høje”

Formand Finn Ladegaard
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Referat Anne Grethe Lorenz

Bilag 1
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Bilag 2

Udviklingskatalog 2014
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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.
4. Handleplaner
Handleplanerne er jo hele tiden i bevægelse og under udvikling.
Diverse foreninger i de enkelte områder arbejder for nuværende med følgende
fokuspunkter:
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NÆSBJERG OMRÅDET
- Øget bosætning
- Nye boligområder i den vestlige del af byen
- Sikre at der er lejeboliger i byen
- Blomstrende landsby
- Legeplads i byparken
- Udbygning af erhvervslivet
- Fjernelse af faldefærdige huse
- Vedligeholdelse af de grønne områder
- Fjernelse af højspændingsledningen i den vestlige del af byen
- Forbedringer af vejbelægning i byen
- Gadelys på Agervigvej ”forlænges” til Agerholm
- Vigespor ved frakørsel på Vardevej ind til Næsbjerg
- Gadelys i krydset ved Næsbjerghus
- Sti til Agerviglund
- Lastbil parkering

 ROUSTHØJE og ROUST OMRÅDET
Beboerforeningen for Rousthøje- og Roust området er lagt sammen og man har i
fællesskab bygget bålhytte i Rousthøje.
-
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Omkring lejepladsen i Rousthøje ønskes etableret ny afgrænsning af sandområde ved
opsætning af betonkant.
Inde i bålhytten og på et stort område udenfor ønskes etableret flisebelægning som
bl.a. skal være bund for telt.
Der ønskes indkøbt telt for anvendelse ved arrangementer som f.eks. byfesten.
Vejene i Rousthøje- og Roustområdet trænger til renovering.
Bevarelse af Rousthøje forsamlingshus.
Området vurderes i forhold til nedrivnings og renoveringspulje som formentlig kommer i
2014
Områdets kloakering specielt i Rousthøje har problemer med overfladevand, der
ønskes set på det samtidig med separering af kloaksystemet.
Forlængelse af cykelsti, som Varde udviklingsråd ønsker ud til Nysø, til Dyrbækvej
langs Roustvej.
Natursti fra Rousthøje til Roust i fællesskab med beboerne fra Roust.
Yderligere forlængelse af cykelsti fra Dyrbækvej til Roust langs Roustvej.
Nedsættelse af gruppe som ser på vision og plan for Rousthøje i forlængelse af penge
fra opsætning af vindmøller mellem Næsbjerg og Rousthøje.

ØSE / NORDENSKOV OMRÅDET
- Cykelsti fra Øse Efterskole til Næsbjerg
- Forbedring / bevarelse af forsamlings- og kulturhus
- Renovering af fortove og veje
- Adskildelse af kloak og overfladevand i Nordenskov
- Øget tilflytning til området
- Renovering af Nordenskov bymidte
- Cykelsti fra Puglundvej til Sønderskovvej (Hostrup v. Nordenskov)
- Cykelsti på Heagervej fra Nordenskov til Vrenderup (Hellehal)

HELE OMRÅDET
Udvikle infrastrukturen i alle byer og landdistrikter med relevante busforbindelser til
videregående uddannelses byer, eks: Esbjerg, Grindsted og Varde.
-

Opdatere / udvikle hjemmesider
Diskutere Skole struktur for område
Low cost cykelstier som muligheder

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.
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Bilag 3
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Bilag 4

UHV - 2014

Bilag

kassebeholdning 1 jan 2014
udgifter møder etc
nr. 1
udgifter møder etc
nr. 2
Webbank gebyr / Andelskassen
nr. 3
Webbank gebyr / Andelskassen
nr.4
generalforsamling
nr.5
Syddanske medier - annoncer ordinær g.forsm. nr.6
Webbank gebyr / Andelskassen
nr.7
Ugeavisen/generalforsamling
nr.8
Webbank gebyr / Andelskassen
nr.9
borger indragende aktiviteter/hjemmesider nr.10
tilskud møder etc / kommunen
nr.10
Webbank gebyr / Andelskassen
nr.11
Jubilæumsgave
nr.12
Webbank gebyr / Andelskassen
nr.13
Webbank gebyr / Andelskassen
nr.14
Webbank gebyr / Andelskassen
nr.15
Webbank gebyr / Andelskassen
nr.16
Tistrup Mediehus / film
nr.17
Vingave v. Næsbj film
nr 18

budget

budget

bevilget

faktisk

Faktisk

Faktisk

indt.

udgift

dato

dato

indt.

udgift

26.556,82
3.686,00
175,00
2.000,00

30.000,00
6.000,00

2014
2014
-

15.000,00

17-feb

3.000,00
2.000,00
6.000,00

17-feb
17-feb
17-feb

renteindtægt
renteindtægt
renteindtægt
renteindtægt

Thomas Locht den 1 september 2014
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17-feb

-

journalistik
QR koder
ikke navngivet udgift ifm film/indtaling/koder

Sum
over- / underskud - 2013

01-jan
01-jan

26.556,82
10-jan
3.915,00
10-jan
1.425,00
30-jan
50,00
28-feb
50,00
17-mar
1.125,00
17-mar
2.845,50
31-mar
50,00
09-apr
1.211,00
30-apr
50,00
02-maj 30.000,00
02-maj 6.000,00
28-maj
50,00
26-jun
100,00
30-jun
50,00
31-jul
50,00
31-jul
50,00
29-aug
50,00
01-sep
12.187,50
30-sep
350,00

31-mar
01-jul

62.556,82

31.861,00
30.695,82

6,58
12,37

62.625,77 23.559,00
39.066,77

