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Digital via TEAMS
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Torben Kamp

31.03.2021
Generalforsamling

Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Holme Å og Karslgårde Sø, rekreative del

Frode har efter eget ønske trukket sig som repræsentant for
URHV i arbejdsgruppen for den rekreative del af holme å og
kanal.
Nordenskov (TK,BT)og Næsbjerg (FL,FH) finder hver to
personer der ønsker at arbejde og projektet om ønsker til
fremtiden for holme å og kanal.
Deadline for at finde disse 4 personer er ultimo uge 8

digitale møde afholdes den 4. marts 2021 fra kl.
19.00 til ca. kl. 20.30.
udsendt på mail

Bilag 1
3. almennyttige kulturelle projekter hvor
Tambourshave ønsker opbakning

FL beretter om ansøgning til Slots og naturstyrelsen fra
Tambours have på DKK98.000
Bilag 3

4.

kunststrategi for Varde Kommune

Mail udsendt til borgerforeninger og beboer råd i vores område

5.

Indlands turisme
Outdoor365

Til Information, Varde kommune er villig til at afsætte en halv
medarbejder til hjælp for indlandsturisme.

https://turisme.nu/disruption-er-motoren-ifremtidens-turisme/
6.

Møde med byrådet mulige datoer

Til Information

tirsdag den 18. maj 2021 kl. 17-21
onsdag den 9. juni 2021 kl. 17-21
torsdag den 19. august 2021 kl. 17-21
7.

Generalforsamling 31/3

Vi fastholder generalforsamling d. 31/3
Invitation udsendes senest d. 15/3 for rettidig indkaldelse.
Er det ikke muligt at mødes fysisk afholdes
generalforsamlingen digital via teams.

8.

nyt fra FUR

Til Information

9.

Økonomi (Martin)

10. EVT

Udkast til budget for 2021 er vedhæftet i bilag 2.
Regnskab 2020 er revideret.

Digitale møder kan ikke erstatte fysiske møder, men dog virker
fint til evt. hver anden møde i URHV.
Finn Hansen undersøger om URHV kan minimere gebyr til
bank (Andelskassen)

Bilag 1

Bilag 2
Budget Udviklingsrådet Helle vest
Overført fra 2020
Tilskud
Generalforsamling
Borger inddragende aktiviteter
Understøttende lokal projekter

2021
Indtægt
Udgift
63.610,69
61.000,00
3.000,00
80.000,00
40.000,00

Balance

124.610,69 123.000,00

forventet resultat for 2021

1.610,69

Bilag 3
Tambours Haves Venner ønsker at øge kendskabsgraden til det unikke område omkring Tambours Have. Vi ønsker at skabe en sammenhæng
og en fælles fortælling om tilblivelsen af Tambours Have og Holme Kanal, og naturen omkring Karlsgårde Sø.
Oplevelses- og formidlingsværdien i området er stort og vi ønsker at understøtte fortællingen om naturen i området og de vilkår, der var for at
leve af og i pagt med naturen i perioden (1920 – 1960).
Vores projekt består af to sammenhængende dele:
Plancher i det åbne landskab

Plancherne placeres i det markerede område.
På 8 forskellige steder rundt om søen og langs kanalen opstilles informationstavler, der fortæller om den helt særlige natur og kultur i området.
Plancherne skal ikke være sammenhængende, men blot give de besøgende et stedsspecifikt indtryk af den spændende kulturhistorie og de
naturmæssige oplevelser, som området byder på. Udover den analoge tekst kan man via QR-koder tilgå mere viden, f.eks. gennem videoer,
historiske billeder og lign.
Eksempler på information:
1. Ved Karlsgårde værket kan man på planchen læse om værket, størrelse, årstal, funktion, bygning, initiativtagere,
produktionsstørrelse, og tidsperiode – Ved at gå ind på QR koden hører man en tidligere ansat fortælle om værket i
1960erne.
2. På diget kan man læse om tilblivelsen af Karlsgårde Sø, og hvordan der på bunden stadig ligger nedrevne gårde. – Ved
at gå ind på QR koden hører man om de mennesker, der måtte forlade deres gårde for at give plads til søen.
Plancherne indvies til Karlsgårde Dag i september og vil også på længere sigt være et fint supplement til den formidling, der er planlagt, når
Holme Å genoprettes. Der forventes en generel større interesse og bevågenhed i forbindelse med genopretningen.
Event – Tidsrejsende på Karlsgårde Dag den 12. september
Karlsgårde Dag er en årligt tilbagevendende begivenhed, der på dagen samler over 4000 deltagere til at møde lokale foreninger på forskellige
pladser rundt om Karlsgårde Sø. Ca. 30 foreninger skaber unikke aktiviteter rundt om søen. .
Vi vil lade 5 tidsrejsende gå rundt blandt deltagerne på Karlsgårde Dag, hvor de åbenlyst ikke helt forstår, hvad alle disse mennesker laver på
”deres sted”. Man kan se det som en event i eventet. Aktørerne fortæller om deres hverdagsliv på det givne tidspunkt. Det kan f.eks. være en
arbejdsmand fra 1920erne, der er i gang med at grave kanalen, en medarbejder fra Tambours Have anno 1963, der står klar med Madam Blå
eller en beboer fra en af de 2 gårde, der lå ved søen.
Denne event vil interaktivt øge kendskabet til områdets historiske særtræk og vil øge interessen for den særegne kulturhistorie, der findes i
området. Forhåbentlig vil det give folk lyst til at komme igen til mere fordybelse.

BUDGET:
8 x Infostandere A2
Tovholderfunktion, research,
.
28.000,anslået ca. 70 timer
Sprogversioneringer
DKK 10.000,Grafisk bearbejdning af materiale
DKK 10.000,Markedsføringsomkostninger – annoncering & foldere
DKK 20.000,5 skuespillere/rollespillere a´ 4 timer inkl. forberedelse og kostumer DKK 25.100,TOTAL
DKK 98.000,-

DKK 4.900,-

Bemærk:
Infostanderne koster i alt 29.600,- - men til denne pulje må anskaffelser kun fylde 5% af det samlede ansøgte beløb. De resterende 24.700,skaffes ved andre fonde, sponsorater eller lign.

