Generalforsamling i Udviklingsrådet Hellevest

Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00 På Næsbjerghus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Kim Andersen valgt
2. Valg af referent
Bjarne Tarp valgt
3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år:
Se bilag 1 herunder:
- Ingvard startede dialog om Cykelsti og opfordre til samarbejde på alle punkter for at bringe
politiskfokus på området.
- Lise & Ingvard opfordre til at URHV går ind i dialogen om skolestruktur og hvor der kan findes
mulighed for samarbejde
- Dicksen spørger på holdingen til private midler til Skolerne
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Fremlagt af Gert Lindberg, godkendt af forsamlingen. Se bilag 2 herunder.
5. Godkendelse af budget:
Godkendt af forsamlingen. Se bilag 2 herunder.
6. Indkommende forslag:
Ingen indkommende forslag
7. Valg til bestyrelsen (ulige år er 3 på valg, lige år er 4 på valg):
På valg: Bjarne Tarp, Gert Lindberg, Christian Jensen.
Valgt er: Bjarne Tarp, Gert Lindbjerg, Ida Brun, Ingolf Petersen.
8. Valg af 2 suppleanter
Valgt er: 1. Line Berner, 2. Christian Jensen
9. Valg af revisor:
Valgt er Jens Christian Nørgård
10. Eventuelt:
Dicksen forslår mere synlighed fra UVHV, (5 minutter til fællesspisning)
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Efter generalforsamlingen vil Jens Rode Petersen berette om tilblivelse af Knudsens plads i Nordenskov,
Jens Dicksen Jensen vil give status for regnvandsprojekt i Nordenskov, Troels Lorensen vil fortælle om
udviklingsplaner for Næsbjerg.
Venlig hilsen
Udviklingsrådet Hellevest
Bilag 1.

Formandsberetning 2015 for Udviklingsråd Helle Vest (Formand Finn Ladegaard)
I vores vedtægter står der, at Udviklingsrådet skal være et koordinerende forum, der kan
bidrage til at fremme udviklingen i det lokalområde, 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 Varde kommune i et netværk,
Det Fælles Udviklingsråd, i daglig tale FUR.
Udviklingsrådet opgave er at styrke samarbejdet med foreningsliv, erhvervsliv, lokalråd /
borgerforeninger, og de kommunale institutioner i lokalområderne.
Udviklingsrådene er høringspart i alle emner der berør området.
Det er det vi skal arbejde ud fra !
I det forgangene år er der har afholdt 7 bestyrelsesmøder, og Udviklingsrådet har deltager i
møder med Varde Byråd, samt deltaget i andre møder indkaldt af kommunen omkring planer
og politikker mv.
Derudover har udviklingsrådet deltaget i 4 FUR møder med de andre udviklingsråd.
I dialogen med kommunen om samarbejdet blev der opnået enighed om at placeringen af
Udviklingsrådet under Kultur og fritid ikke var den optimale placering, Hvorefter
Udviklingsrådene er blevet placeret under Økonomiudvalget. Herved er der et håb om at vi
fremadrettet vil kommer tættere på pengene til lokale projekter.
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Og i det forgangene år er det første møde med Økonomiudvalget afholdt og formen for mødet
er vi ikke helt på plads med endnu. men jeg tror på at det nok skal blive godt
For at sikre at vores område ser indbydende og velholdt ud har vi i Udviklingsrådet bevilget
penge til en ukrudtsbrænder som stilles til rådighed for Borgerforeningen i Næsbjerg,
Borgerforeningen Nordenskov samt Bebor Foreningen i Roust Rousthøje. Her er tanken at
dette skal være med til at synliggøre Udviklingsrådet når maskinen kører rundt i området.
I det fortsatte arbejde med at synliggøre Udviklingsrådets arbejde, har FUR besluttet at lave 1
film for hvert af de 9 udviklingsråd hvor der fortælles om arbejdet i Udviklingsrådet. Disse
videoer skal kunne tilgås via Facebook, YouTube og vores Hjemmeside. Ligeledes er der blevet
lavet Pixi folder der fortæller om Udviklingsrådene
Ligeledes har Udviklingsrådet fået fremstillet materiale blandt andet Roll-ups der kan bruges
af byerne på udstillinger eller andet til at fortælle om byen.
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. Herfor har vi bevilget penge til arbejde med udviklingsplanen i
Næsbjerg for at understøtte dette vigtige arbejde, mere om udviklingsplanerne i Næsbjerg
senere.
Ligeledes er der givet penge til projektet Knudsens plads i Nordenskov som vi ligeledes skal
høre noget mere om senere. Området Roust Rousthøje er der ligeledes blevet bevilget penge
til at styrke sammenholdet og arrangementet i dette område.
Et af de vigtige emner i hele området er øget bosætning, som er forudsætningen 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, og folk til at flytte til.
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.
Vigtigheden af en velfungerende hjemmeside må ikke underkendes, og ser man på de mange
Hjemmesiden i området er de meget forskellige. På nogle sker der meget, på andre er der
mere tale om en side hvor man kan hente oplysninger om hvem der er formand for en given
forening.
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Det samme gælder Udviklingsrådenes hjemmeside de er også meget forskellige.
Udfordringen med Hjemmesiderne er at finde en platform der fungere og som er lette at
betjene. Ser man på hjemmesider som Tistrup News og Ansagers Hjemmeside må vi erkende
at de har fået noget op at står som rigtig mange benytter sig af.
Det er derfor besluttet, i samarbejde med Varde kommune, at der skal laves en ny
Hjemmeside som skal tage udgangspunkt i Ansagers hjemmeside og den måde som den er
bygget op på.
Denne løsning er alle Udviklingsråd og foreninger i Varde Kommune blevet tilbudt at blive en
del af med de tilpasninger den enkle forening ønsker.
Varde kommunen og næsten alle udviklingsrådene har valt at støtte op om denne nye
Hjemmeside, ligeledes har Varde kommune besluttet at betale for professional hjælp til
artikler og indhold på siden.
Der har været indkaldt til møde for alle interesserede onsdag den 18. marts 2016 i
Næsbjerghus, hvor overskriften var, Fremtidens lokale hjemmeside og nyhedsformidling
online. Der var mødt rigtig mange op til dette møde hvor man kunne få svar på alle spørgsmål
om den nye Hjemmeside.
Tamburshave er også en af vores perler som vi skal værne om og passe på, her har
Udviklingsrådet nogle idéer til hvordan vi kan udvikle og sikre at der fortsat er en spændende
have som vil kunne tiltrække besøgene.
Her er tanken at vi skal have kædet Tamburshave sammen med Karlsgårde sø området og
have lavet et attraktivt projekt, hvor vi kan få flere besøgende i netop dette skønne natur
område. Her er opgaven nu at få fundet penge til dette projekt, her går overvejelserne på om
der kan bruges vindmølle penge til projektet.
Frode Lauersen deltager som repræsentant for Udviklingsråd Helle Vest i arbejdsgruppe der
arbejder med at få kikket på konsekvenserne af at man har besluttet at lukke for den gamle
kanal og lede vandet tilbage i åen. Her har Varde Kommune haft indkaldt de 3 Udviklingsråd
der ligger rundt om området til et status møde. På mødet blev det aftalt at Udviklingsrådene
skulle melde ind med idéer og forslag til projektet der kan være med til at udvikle området.
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Projektet med cykelsti fra Næsbjerg til Starup, cykelsti fra Nordenskov til Hellehallen, og
Cykelstien fra Øse efterskole til Øse er nogle af de projekter der fortsat arbejdes med og son
der er fokus på.
Ligeledes er kvaliteten af de cykelstier som bliver lavet noget vi har fokus på, eksemplet med
cykelstien fra Nordenskov til Øse efterskole er et eksempel på en sti som ikke er trafik sikker
da man ikke har fået adskilt cykelstien fra vejbanen. Et andet eksempel er cykelstien der
krydser omfartsvejen ved Varde, her er løsningen heller ikke optimal.
Helle Hallen som også er en vigtig brik i vores lokalområde står over for et projekt hvor hallen
vil bygge kontor lokaler samt overnatnings muligheder, også et projekt som vi har givet
høringssvar på og bakker op om. Mælkefestivallen i Hellehallen vil også blive et af de
spændene projekter i 2016 som vi vil bakke op om
Som jeg tidligere har nævnt er en af de store opgaver at synliggøre vores arbejde og fortælle
om hvad vi kan hjælpe borgerne, foreningerne, institutionerne, og erhvervslivet med. Her er
der fortsat en stykke vej til at vi er nået i mål, så alle i kommunen ved hvad et Udviklingsråd er.
Vi må erkende at folk ikke ligefrem står i kø for at komme i bestyrelsen.
Et af indsats områderne for udviklingsrådets arbejde i den kommende tid er fortsat 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.
Til sidst vil jeg gerne sige
- Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde
- Tak til foreningerne for et godt samarbejde
- Tak til kommunen for et godt og konstruktivt samarbejde
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Bilag 2. Regeskab 2015 - Udviklingsråd Helle Vest.

Indtægter

2015

2014

2013

2016
Budget

Tilskud fra Varde Kommune

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000

196,02

44,97

51,53

100

36.196,02

36.044,97

36.051,53

36.100

9137,00

14.809,35

18.855,50

15.000

Generalforsamling

887,90

1.125,00

214,11

3.000

Udgifter ved møder

6125,00

5.340,00

3.030,00

5.000

Projekt ukrudtsbrænder

11378,90

0,00

0,000

1.500

Borger ind dragende aktiviteter/hjemmeside

25.000,00

12.187,50

12.375,00

20.000

500,00

930,00

0

1.000

53.028,80

34.391,85

34.484,61

45.500

-16.972,28

1.202,62

1.566,92

-9.400

Indestående primo

27.759,44

26556,82

24.989,90

11.387

Årets resultat

-16.972,28

1.202,62

1.566,92

-9400

Tilskud til borger ind dragende aktiviteter og
hjemmeside
Renter / gebyrregulering
Indtægter i alt

Udgifter
Diverse projekter / Annoncer / info rul op / gebyr

Foredragsholder / vin gaver
Udgifter i alt
Overskud/Underskud

Status
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Indestående Ultimo

11.387,16

27.759,44

26556,82

1.987

