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Beretning til HHST Udviklingsråd  generalforsamling 11.03.2010 

Året 2009har igen været et år med mange møder og tilsvarende udfordringer. Det er måske relevant 

kort at repetere udviklingsrådets opgaver og formål. 

Derfor udviklingsråd: 

Der er i Varde kommune nedsat 9 udviklingsråd,  som udgangspunkt 1 for hver overbygningsskole. 

De 9 udviklingsråd i Varde Kommune skal først og fremmest binde hele Varde Kommune sammen 

på den gode måde, og være bindeled mellem byrådet og den enkelte borger.  Udviklingsrådene skal 

samarbejde om udviklingen af endnu mere attraktive lokalsamfund og derigennem styrke helheden.   

Mange opgaver:  

Udviklingsrådenes opgaver er mangeartede, men sigtet med det hele er konstant det samme. At 

udvikle lokalområderne på god og spændende vis og derigennem styrke hele kommunen. 

Udviklingsrådene varetager formelt samarbejdet med Varde Kommune som - unikt - har valgt at 

give dem officiel status som høringsberettigede i lokale anliggender ligesom de formelt er 

indblandet i den kommunale planstrategi i Varde Kommune.  

Som det heraf fremgår, er arbejdsområderne mangeartede og ret så omfangsrige. 

Hvad har udviklingsrådet så arbejdet med og været medvirkende til i perioden: 

Som høringsberettiget organ har vi haft visse kommentarer til trafikplanen, der har været genstand 

for et større serviceeftersyn. Omlægningerne har haft til hensigt at busserne skal køre når der er 

kunder i butikken, dvs. primært når børn og unge skal til og fra uddannelsessteder. Dette betyder en 

forringelse for de borgere der har benyttet busserne på de øvrige tidspunkter. Det berører mest de 

mindre  landsbyer. Det er disse forhold vi har opponeret imod i vores indsigelser. Det skal så siges 

at der som kompensation er indsat telebusser. Dette er nok et tiltag borgerne skal vænne sig til, men 

en særdeles brugbar løsning, også til en fornuftig pris. 

Ligeledes har vi gjort indsigelser til kommuneplanen med henblik på manglende cykelstier fra 

Tistrup til Hodde og fra Bounum til Stundsig. 
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Det sidste vi har gjort indsigelser imod er flytningen af daghjem fra Tistrup til Ølgod, i samme 

forbindelse frygter vi en forringelse  af dagcentertilbuddene i Tistrup. Der har været afholdt 

borgermøde i Ansager og i Varde om problemstillingen. Vi har overfor udvalget  opponeret over et 

manglende møde i Tistrup, hvilket har resulteret i at en gruppe har fået et møde med udvalget for at 

påpege forringelserne i Tistrup. Som den fjerde største by i kommunen og med et planlagt nyt 

plejecenter mener vi at skulle tilbyde alle funktioner på det nye center.                                  

Udvalget har det på dagsordenen på tirsdag. 

 

Landsbypedel: 

Udviklingsrådet har hen over året drøftet muligheden for en landsbypedel, et projekt hvortil der 

gives et tilskud på knap 400000 kr. fordelt over 2 år. For dette beløb er det tanken at der kan udføres 

noget arbejde der ellers ikke bliver udført, derudover er det tanken at pedellen skal udføre 

kommunale opgaver. Vi har anbefalet projektet overfor kommunen. Kommunen er herefter gået ind 

i projektet og har besluttet at fordele pengene over 2 landsbyer som vil blive udpeget af kommunen 

snarest muligt. Efter de 2 år med tilskud skulle landsbypedelfunktionen gerne vise sig at være 

bæredygtigt uden tilskud.  

Blomstrende landsbyer: 

Dette er også et projekt vi har været med til at sætte i gang på den måde at vi har opfordret Varde 

Kommune til at tilmelde sig projektet. Vi i udviklingsrådet skal så forsøge at få det solgt i vores 

lokalområde, da det er noget alle i lokalsamfundet skal bakke op om. Efterhånden som landsbyerne 

beslutter sig fore at deltage, kan man så tilmelde sig ordningen. 

Blomstrende landsbyer er i korte træk en klassificering af vores landsbyer, nogle kalder det en 

konkurrence landsbyerne imellem, nogle synes det er godt, andre synes det er knap så godt. Ved at 

opfylde forskellige kriterier, bedømt af en fra kommunen udpeget dommerkomite,  kan landsbyen 

få tildelt op til 5 flag. Flagene skal så anbringes ved indfaldsvejene til landsbyen. 

Varde Messerne: 

Udviklingsrådet var repræsenteret på en stand på Varde Messen, vi var på en stand sammen med 

Varde Kommune og LAG, vi var nok ikke så synlige som vi kunne ønske os, og vejret var ikke 
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særlig publikumsvenlig, specielt ikke om lørdagen. Dog fik vi snakket med en del mennesker og fik 

hermed udbredt kendskabet til udviklingsrådene yderligere. Vi deltager også i 2010, her deler vi en 

stand med LAG, og håber derved at blive mere synlige. 

 

Arbejdet lokalt: 

Hvad er det udviklingsrådet laver. Udviklingsrådet skal betragtes som værende bindeled i 

lokalsamfundene, og have et godt samarbejde med foreningerne, vi skal også være en slags 

igangsættere og være talerør til kommunen, derfor vil det normalt hedde at udviklingsrådet har 

medvirket til og bakket op om. 

 Sig – Thorstrup: 

Specielt fra Sig har der været indsendt et dokument, for at blive årets lokale landsby, dog lykkedes 

det ikke. Det blev Janderup der blev valgt  i Varde kommune, og blev samtidig udnævnt til  årets 

landsby i Danmark. Et stort tillykke herfra til Janderup. 

Muligheden for at blive årets landsby 2010 er netop sendt ud og ansøgningsfristen er i maj måned. 

Vi har ansøgt om puljemidler til projekter for dels Thorstrup skole og dels Børnehaven Trinbrættet 

fra puljen ”Kommunen og civilsamfundet”. Det gav dog ikke noget. Vi har også været stærkt 

medvirkende til multibanen ved Thorstrup skole. 

d. 25.02 blev der afholdt et forenings/ borgermøde i klubhuset, hvor udviklingsrådet redegjorde for  

de igangværende projekter, fremtidige projekter. Dels også for at fortælle mere om udviklingsrådets 

arbejde generelt. Ligeledes hvordan vi kan udvikle samarbejdet mellem borgere, foreninger, 

virksomheder og udviklingsråd. 

De 9 udviklingsråd har hver sin hjemmeside fra portalen http://flyttilvarde.dk 

Der har dog været problemer med vores side, og der ligger endnu ikke så meget på siden. 

Horne:  

Horne har nedsat en styregruppe på tværs af alle foreninger Vision Horne, mit håb er at 

styregruppen og medlemmerne af udviklingsrådet kan få et godt samarbejde. Det er altid bedst og 

http://flyttilvarde.dk/
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jeg mener også det er en nødvendighed, at vi ude i de små samfund står sammen om opgaverne, og 

som kommunen også ønsker det, har et talerør til kommunen. Af lokale tiltag kan nævnes, 

Vision Horne  (styregruppens målsætning) 

En idekatelog med en plan over Hornes udvikling og hvad vil Horne arbejde hen imod 

Bedre synliggørelse udbygning af hjemmeside 

Evt. velkomstpakke til nye tilflyttere 

Bevaring af 7 kl. på Horne skole indtil videre 

Cykelsti mod vest ved at være planlagt 

Cykelsti Asp/Horne med i kommuneplanen 

 

Tistrup- Hodde: 

 

I Tistrup er der flere projekter  under opsejling som udviklingsrådet bakker op om. 

 

Torveprojektet som har været ventet længe, ser ud til at blive igangsat i foråret, vi følger sagen nøje 

sammen med borger og erhvervsrådet. Der er nedsat et udvalg der har kontakten til kommunen. 

 

Den endelige placering af det nye plejecenter er fastlagt til vest for banen. I den forbindelse vil det 

blive mere nødvendigt at få omfartsvejen over banen til Yderikvej, en udvidelse af Yderikvej og 

bedre udkørselsforhold til Hornevej (evt. en rundkørsel) 

 

Cykelstien mellem Tistrup og Horne er indviet og har netop fået tildelt en sikkerhedspris, 

belysningen på en del af stien er nok en medvirkende årsag til tildelingen af prisen. 

 

Spejderne planlægger byggeri af spejderhus vest for stadion 

 

Westernudvalget barsler med et opbevaringshus ved stadion 

 

Hodde-Tistrup Hallen har planer om forskellige tiltag 
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Cykelstien fra Tistrup til Hodde er ikke opgivet, genopretning af varde å og dertil hørende 

naturværdier kan måske være med til at fremme projektet. 

 

Vi bakker naturligvis også op om private projekter som Bødkerhuset og hvad der ellers kommer af 

fornuftige private initiativer. 

 

Det er rigtig mange projekter der er i spil og kan vi det hele. Ja det kan vi, men det er ikke sikkert vi 

kan det hele samtidigt, de fleste projekter skal ud at bede om sponsorater og fonde, måske var det 

godt at have en rækkefølge for projekterne. 

Derfor er vi ved at planlægge et forenings/borgermøde sammen med borger og erhvervsrådet i 

Tistrup og Hodde sogneforening, mødet holdes d. 19 april og emnet er Tistrups udvikling frem til 

2025. 

Vi håber på stor opbakning fra foreningerne og borgerne, mødet skulle gerne ende ud i at vi får 

lavet et udviklingsplan frem til 2025.  

Møder af nævnte karakter er allerede afviklet i Horne og Sig. Møderne afholdes ikke fordi der ikke 

sker noget, der sker nemlig rigtig meget i landsbyerne, men holdes for at være med til at 

videreudvikle lokalsamfundene. 

Hjemmesiden: 

De senere år har Tistrup lavet flere forsøg med hjemmesider, men hver gang er det af forskellige 

årsager blevet opgivet. Jeg håber og tror, at vi nu har fundet en langtidsholdbar løsning. Siden blev 

åbnet d. 10.02, i skrivende stund har der været 7150 besøgende på siden d v s at der i gennemsnit 

har været 250 besøgende om dagen hvilket jeg synes er utroligt flot. Det fortæller også at der både 

er et behov og stor interesse for hjemmesiden. Webmaster gør også i starten et stort opsøgende 

arbejde og siden bliver opdateret flere gange dagligt 

Som siden er bygget op, kan du bruge siden som et opslagsværktøj og finde de mest relevante 

oplysninger i nærområdet. Du kan gøre siden til din startside, og du har opslagstavle og nyhedsavis 

lige foran dig. 

Input sendes til webmaster, linket findes i venstre kolonne på skærmen. 

Adressen til siden www.tistrup.dk eller www.tistrupnews.dk begge adresser vil kunne benyttes. Jeg 

håber, I vil tage godt imod siden ,komme med input og herved være med til at gøre siden endnu 

bedre.  

 

http://www.tistrup.dk/
http://www.tistrupnews.dk/
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Reklamefilm:  

 

Her i det tidlige forår vil der blive produceret 13 film i Varde kommune. Filmene har til formål at 

synliggøre Varde Kommunes kvaliteter som turistdestination og bosætningskommune..  Der 

skal optages 13 film i alt: 4 fra de primære turismeområder i kommunen samt 9 fra 

udviklingsrådenes områder. Når filmene er produceret vil de blive anvendt på udviklingsrådenes 

hjemmesider, på Varde Erhvervs- og Turistråds hjemmeside, på kommunens hjemmeside og 

portaler, på YouTube samt øvrige relevant netsteder. Filmene vil desuden kunne distribueres på 

usb-nøgler til bla.a. lokale ejendomsmæglere, samt bruges i forskellige markedsføringssituationer. 

Næste torsdag skal repræsentanter fra udviklingsrådene mødes med producenten for at aftale det 

nærmere forløb. 

 

 

Velkomstkomite: 

 

Formålet med projektet er, at tilflyttere får let adgang til de ønskede informationer om det område, 

som vedkommende vil flytte til og at informationerne formidles ved dialog med en person fra 

lokalområdet. Derved får tilflyttere den bedste mulighed for at træffe den rigtige beslutning – hvor 

de skal bo. Projektet organiseres i et samspil mellem Varde Erhvervs- og Turistråd, Varde 

Kommune og Udviklingsrådene. Målet med projektet er, at hvert område har udpeget en 

”ambassadør” eller 2, som potentielle tilflyttere kan kontakte med henblik på at få yderligere 

oplysninger og en eventuel rundvisning i lokalområdet. Ambassadørerne skal fungere på den måde, 

at de ved henvendelse fra potentielle tilflyttere kan vise rundt og præsentere aktiviteterne i byen.  

Dette projekt er, som det også fremgår af teksten, tiltænkt potentielle tilflyttere.  

 

Lokal velkomstkomite: 

 

Et andet tiltag kan være at have lokale velkomstkomiteer hvad man også har nogle steder. Nogle 

udvalgte personer kan have til opgave at aflægge tilflyttere et besøg, få en snak om hvad byen kan 
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tilbyde og have en lille velkomstgave med. Gaven kunne være en blomst, nogle gavekort og evt. 

rabat på foreningsmedlemsskaber. 

Bosætning i området: 

2009  har der været lidt stille med hensyn etableringen af nye boliger i området, men der handles 

boliger. Mit indtryk er at der ikke er væsentlig flere boliger til salg i vores område, end der var før 

finanskrisen, og at der er en omsætning på boligmarkedet, det tager bare lidt længere tid. 

I Horne og Sig mener jeg der er et passende udbud af byggegrunde i forhold til omsætningen. I 

Tistrup mangler vi byggegrunde, i sidste halvår af 2009 blev der solgt 3 grunde, hvilket er meget 

positivt i et kriseår og jeg ved der har været forespørgsel på flere. Vi må her sige at den nye 

udstykning først er klar engang i sommer. Dog har vi 3 grunde tilbage ved kirken, men de er noget 

større og noget dyrere. Vi mangler i den grad et lidt større udbud af forskellige grundstørrelser. 

 

Som i nok fornemmer, er der opgaver nok at beskæftige sig med, men nytter det noget, er der 

mange der spørger og hvad er det der udviklingsråd. Det er nok der vi er inde ved kernen, borgerne 

ved ikke rigtig om rådet er ven eller fjende. Udviklingsrådet er tænkt som bindeled og talerør 

mellem lokalsamfundet og byrådet, dette samarbejde skal vi blive bedre til. Netop derfor holder vi 

disse møder med foreninger og borgerne så disse også kan få en forståelse for udviklingsrådets 

formål. Vi må indrømme at ting tager tid og vi skal lære at bruge det. Rådet har ikke så mange år på 

bagen og jeg tror på at vi er ved at finde retningen for arbejdet. Det skulle jo nødigt gå som da Alice 

i eventyrland mødte filurkatten. 

 

Til slut vil jeg gerne takke for samarbejdet i bestyrelsen og i hele udvalget. Jeg håber også vi fortsat 

kan få et rigtigt godt samarbejde med byrådsmedlemmerne, hvad jeg slet ikke tvivler på.   

Allersidst skal der også lyde en stor tak til Hanne Jespersen fra Varde Kommune for samarbejdet. 

Hanne er altid hjælpsom og til stor hjælp i alle tvivlsspørgsmål, og jeg håber også her på et godt 

samarbejde fremover. Tak for det. 

 

  

 

 

 


