Generalforsamling i Udviklingsrådet Hellevest
Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.30 På Næsbjerghus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Kim Andersen valgt
2. Valg af referent
Gert Lindberg valgt
3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år:
Se bilag 1 herunder:
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Fremlagt af Thomas Locht, 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: Finn Ladegård,Ingolf Petersen, Kim Andersen.
Valgt er: Ingolf Petersen, Finn Ladegård, David Bæk Petersen.
8. Valg af 2 suppleanter
Valgt er: 1. Torben Thomsen, 2. Peter Nykær
9. Valg af revisor:
Valgt er Jens Christian Nørgård
10. Eventuelt:

Ingvard Ladefoged argumenterede for et bredere samarbejde imellem, f.eks. med udarbejdelsen af
udviklingsplaner for området.
Torben Thomsen har erfaring med processen i forhold til ansøgning af grønne midler (Vindmøller) , og
vil gerne deltage/hjælpe i bla. Focus Næsbjerg
Line Berner støtter op om Ingvards forslag om øget samarbejde mellem byerne.
Peder Foldager opfordrer også til samarbejde i den østlige del af kommunen, som tidligere var Helle
kommune, idet mange af vores udfordringer/styrker ligner hinanden.
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Bilag 1.

Formandsberetning 2016 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 og efterleve !

I det forgangene år er der har afholdt 7 bestyrelsesmøder, og Udviklingsrådet har
deltager i møder med Varde Byråd, Økonomiudvalget, 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 for 3 år siden, 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. Og i det forgangene år er møde nr 2 afhold med Økonomiudvalget og
formen for mødet er vi ikke helt på plads med endnu. men jeg tror på at det nok skal
blive godt
Et 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.
Ligeledes er der givet penge til LAR Projektet i Nordenskov. For at styrke kenskabet
til Udviklingsrådet er der bevilget penge til et arrangement ved fiske søen i Roust, et
arrangement der var godt besøgt.
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.
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. 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.
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.
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. Stort tak til Frode for
hans arrangement.
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 er fokus på. Og i først omgang får vi en cykelsti fra Næsbjerg
til Nordenskov og får set på forløbet ved Øse Efterskole som ikke er optimalt.
Helle Hallen som også er en vigtig brik i vores lokalområde arbejder med et projekt
hvor hallen vil bygge kontor lokaler samt overnatnings muligheder, også et projekt
som vi bakker op om og afventer det videre forløb på.
Mælkefestivallen i Hellehallen var også et af de projekter som vi valgt at bakke op
om i det forgangene år, og hjælpe med at finde frivillige til de mange opgaver med
at få så stort et arrangement til at løbe af staben. Det viste sig, at på trods af at det
var første gang, og ingen kendt noget til Mælkefestivallen blev det en succes og
arrangementet gav et lille overskud som er sendt ud til foreningerne i området.

Det er besluttet at gentage arrangementet i 2017 dog uden Udviklingsrådets
deltagelse.
Den nye Direktør for Plan og Teknik i Varde kommune, Thomas Jaap, havde i 2016
besluttet at aflægge alle Udviklingsrådene et besøg, og har var på besøg hos os den
3. oktober kl. 16.00. hvor vi mødes med ham og Bjarne Fly i Næsbjerghus hvor vi
havde lejet en bus som vi kørte rundt i, i vores område, og så på vores
udfordringerne.
Næsbjerg
1.

Ønske om flere byggegrunde

2. Krovej ønskes lukket
3. Ønske om cykelsti til børnehave og videre til Nordenskov
4. Dårlige fortove efter kloakprojekt
5. Sti v/Hovedgaden 60 – hvad må græsstykket bruges til?
6. Fliser ved Byparken?
7. Evt. samarbejde om udskiftning af fortovsfliser.
8. Må læbælte langs gl. bane udtyndes
9. Fortovsbrænding – kan kommunen levere gas?

Nordenskov

1. Ønske om at ændre byggegrunde

Roust/Rousthøje

1. Forsamlingshus – gæld.
2. Kryds ved Byvej/Roustvej
3. Huller på Byve

4. Roust – byen trænger til renovering.

Indvielsen af Ansager Kanalsti søndag den 28. september var også et af de
arrangementer som Udviklingsrådet deltog i. Indvielsen blev ramt af dårligt vejr så
vi var kun en halv hundrede stykker men en god dag !
Noget der har fyldt rigtig meget er diskussionen om den nye skole struktur her har
det været alles kamp mod alle, da skolen er en vigtig del af et lokal område, og det
der er med til at tiltrække børne familierne til et område. Her var tanken at vi som
Udviklingsråd, i samarbejde med de 2 skoler, i vores område, kunne finde en fælles
holdning til hvordan strukturen kunne se ud. Men her måtte vi erkende at det ikke
var muligt, hvorfor vi valgte ikke at komme med et høringssvar.
De frivillige i vores område er en vigtig faktor for at styrke udviklingen i vores
lokalområder. Vi har herfor i samarbejde med FUR besluttet at sætte fokus på de
frivillige og det vigtige arbejde som de frivillige udfører. Uden de frivillige ville alt gå i
stå, vi har i Næsbjerg 372 frivillige i Roust Rousthøje er der 98 frivillige i Nordenskov
er der langt over 500 frivillige som blandt andet er med til at sikre at Oven Louft kan
løbe af staben.
Herfor er det besluttet, i samarbejde med Varde Kommune, at lave et arrangement
søndag den 30. april hvor der i Næsbjerg vil være musik taler og spisning af en eller
anden art. Og så kl. 20.00 tændes der 470 lys for synliggøre hvor mange frivillige der
er Næsbjerg og Roust/Rousthøje og i Nordenskov håber vi på at finde en forening
eller en person, der vil påtage sig opgaven med at være med til at arrangere et eller
andet for også i dette område at sige tak til de frivillige.
Grunden til at Udviklingsrådet har valgt at tænde lys er, at lys er forbundet med
hygge og samvær, f.eks. det at sidde rundt om bålet eller det knitrende juletræ.

Man skal derfor i høj grad se en lystænding som noget positivt.

Lys er en fundamental forudsætning for liv, og lyset er på mange måder afgørende
for vores velbefindende. På samme måde er det frivillige arbejde en fundamental
forudsætning for foreningslivet og afgørende for lokalsamfundenes udvikling.

Lysets betydning kan spores tilbage til skabelsesberetningen, hvor Gud sagde ”lad
der blive lys”, og lyset har således en guddommelig karakter som skaberkraft.
Frivilligt arbejde skaber liv og glæde

Som jeg tidligere har nævnt er en af de store opgaver at synliggøre vores arbejde i
Udviklingsrådet 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. Og vi må også erkende at
folk ikke ligefrem står i kø for at komme i bestyrelsen i Udviklingsrådet
Et af indsats områderne for udviklingsrådets arbejde i den kommende tid er fortsat
at trække de hvervsdrivende 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

Bilag 2

