Generalforsamling i Udviklingsrådet Hellevest

Tirsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00
på Øse Efterskole Sønderskovvej 130 Øse, 6800 Varde
Dagsorden: / Referat
10 personer fremmødt.
1. Valg af dirigent: Finn Hansen valgt
2. Valg af referent: Bjarne Tarp valgt
3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år: Se bilag 1
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: regnskab godkendt, Se bilag 2
5. Godkendelse af budget: Generalforsamlingen bemyndiger rådet at lave budget efter
generalforsamlingen
6. Indkommende forslag: Ingen indkommende forslag
7. Vedtægtsændring: vedtaget, se bilag 3.
8. Valg til bestyrelsen (ulige år er 3 på valg, lige år er 4 på valg):
På valg: Finn Hansen, Finn Ladegaard, David Petersen (David modtager ikke genvalg)
Valgt til bestyrelsen: Finn Hansen, Finn Ladegaard,
Rolf Brosolat rolf.brosolat81@gmail.com 4043 7959
9. Valg af 2 suppleanter:
Torben Kamp
torben@skamstrup.dk
tlf: 2122 6922
Amanda Kruse abrinchkruse@gmail.com tlf: 5155 5554
10. Valg af revisor: Niels Chr. Nørgård genvalgt
11. Eventuelt:
Kontstituering: Formand: Finn Ladegaard, Næstformand: Bjarne Tarp, Kasser: Martin Sølbæk, Sekretær: Finn
Hansen
Første ordinære møde på Heagervej 20, Nordenskov hos Andy, 1. maj kl. 19.00

Generalforsamling i Udviklingsrådet Hellevest
Efter generalforsamlingen vil der være en rundvisning på skolen ved
Forstander Torben Teglgaard

Venlig hilsen
Udviklingsrådet Hellevest

Generalforsamling i Udviklingsrådet Hellevest
Bilag 1
Formandsberetning 2018 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 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.
Udviklingsrådene har nu rundet sit 10 års fødselsdag og har derfor behov for et eftersyn for at finde ud af om
Udviklingsrådene fungere og lever op til deres formåls paragraf.
Det har vist sig at de 9 udviklingsråd arbejder på 9 forskellige måder og efter 9 forskellige vedtægter.
Herfor er det politisk besluttet at Udviklingsrådene skal have et eftersyn og ensrette den måde arbejdet
fungere på.
Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe som består af såvel politiker som udviklingsrådsmedlemmer. Den
nedsatte arbejdsgruppe består af følgende personer.
Finn Ladegaard Medlem af FUR
Henrik Vej Kastrupsen Byrådsmedlem
Holger Grumme Byrådsmedlem
Jens Nielsen Medlem af FUR
Ole Andreasen Medlem af Ølgod Udviklingsråd
Peter Nielsen Byrådsmedlem
Hvad er det så vi er kommet frem til i arbejdes gruppen og hvad er det, borgerne skal opleve, når modellen
virker?
Der er i processen fremkommet ord for den virkning, som borgerne skal opleve, når den fremtidige model for
udviklingsrådene tages i brug. Det er ord som katalysator, inspirator, bindeled, forgrenet, forankring,
synlighed, klarhed og rummelighed. Men også ord som samle ideer, organisk, forædlende, samskabelse,
fyrtårne og noget for alle.
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Med disse ord og dette afsæt har det været vigtigt, at den tilpassede model for udviklingsrådene:
•
•
•

•
•

Skaber mulighed for netværkstænkning, hvor udviklingsrådene bliver bindeled fra det lokale til det
kommunale og politiske niveau, hvor det giver mening
Er organisk og bygger på stærke relationer og nærhed mellem mennesker, uanset hvor forgrenet
netværket er
Er inspirator og katalysator for ideernes frie bevægelighed, således der skabes mulighed for at dele,
forædle og samskabe om tiltag, der skaber attraktive leve-, bo- og arbejdssteder i alle dele af
kommunen
Skaber synlighed om samarbejdets muligheder for borgere og virksomheder, herunder
borgerinddragelse og vækst
Giver klarhed om samarbejdspartnernes roller, herunder hvilke opgaver der ligger på det politiske
niveau, i forvaltningen, i udviklingsrådene og i de enkelte lokalsamfund/-områder

Med dette afsæt er modellen ikke afgrænset til de ni udviklingsråd og Det fælles udviklingsråd, men til alle i
hele kommunen.
Hvad er udviklingsrådenes opgave i den nye model.
•

•
•
•

•
•
•

Udviklingsrådene har hver især til opgave at skabe udvikling, samarbejde og sammenhængskraft i
deres egne områder. Her støtter de op om lokale arrangementer og tiltag, koordinerer mellem lokale
foreninger og skaber projekter på tværs af byerne. Derudover har de mulighed for at uddele
økonomisk støtte til projekter gennem deres pulje, ligesom de kan rådgive Byrådet om de nødvendige
prioriteringer
Udviklingsrådet skal understøtte erhvervsudvikling, bosætning og det sociale liv på tværs
Udviklingsrådet er ejer af projekter på tværs af byer og lokalsamfund og kan evt. etablere ad hoc
udvalg for fælles temaer – eks. stier, Mælkefestivalen (Helle Øst og Vest) m.m.
Bindeled mellem området og kommunalpolitikerne. Her orienterer de lokalsamfundene omkring
kommunale tiltag, mens de omvendt informerer byrådet og kommunen omkring lokalsamfundenes
behov, visioner, problemstillinger og ideer. Dermed skabes et bedre grundlag for de politiske
beslutninger
Høringspart for politiske beslutninger der vedrører det konkrete udviklingsråd
Kan udarbejde strategiplan for udviklingsrådets område, hvis de ønsker det
Udviklingsrådets medlemmer har repræsentation fra lokale borgerforeninger/foreninger, herunder
grundejerforeninger, erhvervsforeninger og institutioner og bør være geografisk dækkende. De
besidder forskellige kompetencer og tilknytninger til lokalsamfund. Deres indsigt, udsyn og
forskellighed bidrager til, at udviklingsrådet kan fremkomme med vidtgående løsninger, der omfavner
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•
•

og inddrager hele udviklingsrådets arbejdsområde. En plan, et projekt eller en sag bliver altid set fra
flere synsvinkler
Ansvarlig for afholdelse af et årligt møde med de lokale borgerforeninger/foreninger indenfor
udviklingsrådets område – jfr. årshjulet.
Ansvarlig for afholdelse af fælles arrangement på tværs af byer i udviklingsrådet, når dette prioriteres

Med det formål at styrke interessen for at være en del af udviklingsrådsmodellen ydes der et årligt beløb på
yderligere 50.000 kroner. Beløbet er ikke øremærket, men det er op til det enkelte udviklingsråd at disponere
pengene til aktiviteter, der fremmer borgerinddragelse og tiltag, der fremmer bosætningen og levevilkårene i
området.
Der afregnes således i alt 86.000 kroner årligt til hvert af de 9 udviklingsråd.
Som i kan forstå så er vi i vores Udviklingsråd nødsaget til at få tilrettet vores vedtægter så de kan leve op til
den nye model 2,0 for udviklingsrådene.
Mere om det senere på dagsordenen.
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.

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.
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
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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.
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.
Der sider nu en arbejdsgruppe der arbejder med hele området Karlsgåre Sø og Tamburshave for i samarbejde
med alle interessenter herunder SE, Kommunen, Varde museum og mange andre, at sikre at der bliver lavet
et spændene projekt for området.
Her skal lyde en stor 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 har vi nu
fået en cykelsti fra Næsbjerg til Nordenskov og får set på forløbet ved Øse Efterskole som vi er blevet lovet
bliver ændret da den nuværende løsning ikke er optimalt.
Helle Hallen som også er en vigtig brik i vores lokal område, arbejder med et projekt hvor hallen vil bygge
kontor lokaler samt overnatnings muligheder, også et projekt som vi bakker op om og det ser ud til at der nu
er kommet skred i projektet og der snart sker noget
PowerTower Helle er også et projekt som vi har arbejdet med i det forgangene år, og her har vi forsøgt at få
nogle virksomheder til at bakke op omkring projektet men det har vist sig at det ikke har været så let som vi
troede.
Vi har herfor besluttet at vi i stedet for vil bakke op om lokale tiltag i de enkle byer for der igennem at styrke
den lokale forankring hvilket også er i tråd med den nye vision for Udviklingsrådene.
Vi har i 2018 bevilget penge til 2 projekter, et projekt i Nordenskov under LAR projektet hvor man har søgt
økonomisk hjælp til udarbejdelse af materiale til brug ved ansøgninger om økonomi til udvikling af byen.
I Næsbjerg har vi bevilget penge til udarbejdelse af materiale i forbindelse med lejeboligprojektet i byen.

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
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- 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
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Bilag 3

Vedtægter
Vedtægter for udviklingsråd Helle Vest Nordenskov / Øse, Næsbjerg, Rousthøje / Roust

§ 1. Formål
1. Udviklingsrådet skal være et koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme
udviklingen i de lokalområder, det dækker, samt i kommunen som helhed.
2. Udviklingsrådet skal være talerør for lokalområderne i sager, der vedrører udviklingen af
disse.
3. Udviklingsrådet indgår sammen med de andre udviklingsråd i kommunen i et netværk, der
sikrer den nødvendige dialog mellem lokalområderne og kommunalbestyrelsen.
4. Udviklingsrådet kan styrke samarbejdet mellem foreningsliv, erhvervsliv, lokalråd /
borgerforeninger og de kommunale institutioner i lokalområderne.
§ 2. Medlemskab
Enhver forening, gruppe, lokalråd, institution eller enkelt-person, der har virke i Næsbjerg
Skoles overbygnings-distrikt betragtes som medlem af Udviklingsrådet. Enkelt-personer skal
dog være myndige, og have valgret til kommunalvalg.
§ 3. Udviklingsrådets sammensætning
Udviklingsrådet ledes af en generalforsamling. Ingen enkeltpersoner kan repræsentere mere
end én medlemsforening.
Stk. 2. Til at varetage det løbende arbejde mellem generalforsamlingsmøderne vælges en
bestyrelse jf. § 4.
§ 4. Bestyrelsen
Bestyrelsen består som minimum af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. For at sikre en bred
geografisk dækning, skal der vælges mindst et bestyrelsesmedlem fra hvert af områderne
Nordenskov/Øse, Næsbjerg og Rousthøje/Roust. Det tilstræbes at alle foreninger i
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dækningsområdet er repræsenteret i bestyrelsen, herunder Borgerforeninger,
Beborforeninger grundejerforeninger samt erhvervsforeninger.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges på generalforsamlingen. Stk. 3.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode. Suppleanterne for 1 år af gangen.
Genvalg kan finde sted. Ved den 2. generalforsamling er 3 medlemmer - efter lodtrækning - på
valg.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en kasserer.
Stk. 5. Bestyrelsen arbejder under ansvar over for generalforsamlingen. Ved evt. afstemninger
i bestyrelsen har hvert medlem én stemme. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøder
uden stemmeret.
Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg/arbejdsgrupper, som refererer direkte til
bestyrelsen.
§ 5. Økonomi Udviklingsrådets regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. For udviklingsrådets forpligtigelse hæfter alene udviklingsrådets formue. Ingen
medlemsgruppe og intet medlem af bestyrelsen kan forpligtes økonomisk.
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger på hvert ordinært møde 1 revisor for en 1-årig periode.
Genvalg kan finde sted.
§ 6. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er udviklingsrådets højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling skal afholdes én gang årligt i 1. kvartal.
Stk. 3. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved udsendelse af dagsorden
med mindst 14-dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for mødets
afholdelse samt dagsorden.
Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år
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4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Godkendelse af budget
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen (ulige år er 3 på valg, lige år er 4 på valg)
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 1 revisor
10. Eventuelt
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt
eller hensigtsmæssigt, og skal afholdes såfremt mindst 100 af medlemmerne skriftligt
fremsætter begæring herom med angivelse af, hvilke emner/punkter der skal indgå i
dagsordenen.
§ 7. Afstemningsregler på generalforsamlingen
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal uanset antal fremmødte medlemmer.
Stk. 2. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3. Skriftlig afstemning skal ske, såfremt blot én repræsentant kræver dette, dog altid ved
personvalg.
§ 8. Fælles udviklingsråd
Udviklingsrådet vælger en repræsentant, der indgår i det fælles udviklingsråd i kommunen,
samt en afløser.
§ 9. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede.
§ 10. Ophævelse
Ophævelse af Udviklingsrådet kan ske efter de samme regler, som er gældende for
vedtægtsændringer.
Stk. 2. Udviklingsrådets midler tilbageføres til kommunen.
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Udviklingsrådet Helle Vest blev etableret den 5. december, 2006. Vedtægterne er ændret og
vedtaget på generalforsamling den 27. marts, 2019.

