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Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

2. Indsendte ansøgninger til VE midler

3.

Fordelingsnøgle for VE midler til drøftelse

Kort fortalt hvorfor der var indkaldt med så kort varsel og
status på dette. Helle øst og Varde indkaldt til mødet.
Varde ønskede ikke at deltage da deres opfattelse var at
dette var på plads, samt at de havde søgt midler
tilsvarende det der var aftalt.
Helle Øst ønskede ikke at deltage. Igen begrundelse
Kort gennemgang af indsendte ansøgninger og
kommunale kommentar og afvisninger.
Udfordingen i forbindelse med fordelingen af VE midler.
Dialog om ændring af tidligere godkendt fordelings nøgle.
Aftalt mellem helle udviklings råd øst og vest. Samt
tilslutning fra Varde rådet, dog ikke deltagende til mødet i
Fåborg hus den 16 Aug. 2017.
Der er fra medlemmers side undren overfor hvad
anledningen til dette er til drøftelse igen. Der blev
informeret at Øst ikke længere kunne tilslutte sig den
aftalte fordelings nøgle. Der blev forespurgt på referat fra
mødet den 16 Aug. Da det fra alle Vest deltagers
opfattelse har været at dette den frem lagte
fordelingsnøgle var godkendt. Det er dog midlertidigt ikke
muligt at finde et referat fra dette
Der sendes forespørgsel til Helle Øst på dette
Gennemgang af krav fra Helle øst om hvad de vil have!
Det er meget iøjnefaldende at der ikke åbnes til dialog
men stilles krav. Det har ikke været muligt at tage
dialogen om dette med helle Øst, hvorfor det fra vores
side har været svært at komme videre med dette. Fælles
opfattelse i gruppen er dog at der trist at dette er kommet
til at udviklings rådene ikke kan være gode eksempler for
lokal samfundene som de jo gerne skulle bringe sammen
og ikke splitte! Hvorfor der også var en stor del undren
over Helle Øst’s udebleven fra dette møde.

4. Konklusion på fordelingsnøgle

Formand Finn Ladegaard
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Da den oprindelige fordeling med at Pengene skal komme
det område hvor møllerne står til gode, ønskes videreført
og denne tilsluttes til stadighed af 2 ud af 3 udviklings råd.
Dette blev besluttet at Formanden skulle viderebringe til
Charlotte.
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