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Beretning om udviklingsrådets virke i 2012. 

a. FUR v/Henry 

ÅR 2012 har været et år præget af indsatser som ligner de forrige år.  

Temaer, som struktur, synlighed, kontakt til bagland, VIVA Varde og 
udviklingskatalog er nogle af hovedoverskrifterne.  

I fællesudvalget(FUR) har struktur og roller været nævnt og diskuteret mange 
gange. Det ser ud som om, at alle ni udviklingsråd har samme udfordringer mht. 
synlighed og forståelse for hvilken rolle udviklingsrådet kan spille.  

Selvom udviklingsråd har eksisteret i snart 6 år, har vi endnu ikke slået vores 
eksistens fast og fundet en vedvarende måde at synliggøre vores roller i vores 
lokalområder.  

Det virker som, at kommunen er tilfreds med strukturen med udviklingsråd. Det er 
en enkel og entydig måde at kommunikere med de lokale samarbejdspartnere. Det 
ses tydeligt på de områder hvor udviklingsråd bliver involveret.  

Arbejdsopgaverne er tydeligt blevet mere omfangsrigt i løbet af årene, og det 
betyder så også at udviklingsrådet skal have fundet en form for videreformidling til 
de lokale samarbejdspartnere.  

Det er en opgave som ikke alle udviklingsråd har fundet den endelige form på 
endnu, og at der anvendes forskellige virkemidler i de forskellige byer til at løse den 
opgave.  

For HHST har vi endnu et stykke arbejde at gøre, men det virker som årlige 
”formandsmøder” er en god måde, at udveksle holdninger og synspunkter til at 
afstemme nye visioner.  

HHST har arbejdet meget med at finde en struktur for udviklingskataloget, som er 
vores guideline for de projekter, som skal arbejdes med i den næste periode. På 
hjemmesiden for udviklingsrådet kan alle få et indblik i de projekter, som er 
prioriteret af udviklingsrådet.  

At Varde Kommune lægger betydning i udviklingsrådets arbejde understreges af, at 
der er afsat midler til ”Borgerinddragende arbejde”  

Midler, som kan bruges til projekter at styrke arbejdet i lokalområdet via konkrete 
og synlige resultater, og ved at byde på borgermøder med små omkostninger for 
deltagerne.  

En af hovedopgaverne for udviklingsrådet er bosætning og herunder samarbejdet 
med VIVA Varde. Udviklingsrådet deltager i både styregruppe og underudvalg (IT-
tilgængelighed, ren og sund kommune.  
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VIVA Varde har ydet 10.000,- kr til udviklingsrådets arbejde, og som vil blive 
anvendt et fælles projekt for de fire byer.  

Bestyrelsesarbejdet  

Bestyrelsesarbejdet fungerer godt og specielt ”Bordet rundt” er en god måde at 
holde hinanden orienteret om hvilke tiltag, der arbejdes med, og samtidig fungere 
som gensidig inspiration.  

For at sikre ensartethed i bestyrelsesarbejdet har bestyrelsen besluttet at Hodde 
fremover kan møde med 2 repræsentanter.  

b. Hodde v/Henry 
Borgermødet den 3.oktober 2012  

• Naturen omkring Hodde  

• Bedre information til tilflyttere  

• Forsamlingshus  

• Alle foreninger samarbejder og er aktive  

Prioriterede opgaver  

Hodde-Sogneforening har aftalt følgende arbejdsopgaver  

1-a  Fitness i Hodde (Letbæk)  

1-b  Vandresti  

1-c  Byportaler   

2-a  Folder for Hodde  

3-a  Afklaring omkring Hodde Forsamlingshus  

c. Tistrup v/Henry 
Udviklingsrådet deltager i et vækstudvalg, som er nedsat af Tistrup Erhvervs- og 
Borgerforening. Vækstudvalg har fokus udviklingsaktiviteter.  

Fx  

• Kommuneplan  

• Vandre- og cykelsti  

• Samarbejde mellem Hodde og Tistrup  

• Kommunikation og synliggørelse  

• Samarbejde mellem Hodde Tistrup Hallen og Janus Bygningen  

• Udvikling byerne  

Udviklingsrådet har været involveret i etableringen af Tistrup nye Plejehjem, 
redegørelse om placering af ny børnehave og udarbejdelse af oplæg til 
borgermøder.  
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Tistrup mediehus er nu etableret som en ny medlemstyret forening og har ansat 
Peder H. Kristensen som webmaster.   

• Tistrupnews.dk  lokal hjemmeside  

• News Skolen  udbyder af kurser  

Tistrup har fået udgivet 2 ”gode historie” med slagter Tirstrup i Tistrup og med 
Hanne Louise Knudsens ferieoplevelser fra Snorup.  

Nyligt afholdt borgermøde viser med al tydelighed, at der fortsat er svært at 
aktivere familier med børn og de 40-55 årige. Vi vil overveje om den valgte model 
skal ændres til næste gang 

d. Horne v/Per 
Indlæg til Årsberetning HHST for Horne 14. marts 2013  

Vor første opgave, som medlemmer i udviklingsrådet HHST var at finde ud af:    

Hvad vil vi?   

I Horne sprudler det med iværksættere/ildsjæle, og det arbejde skulle et 
udviklingsråd nødigt virke som en hæmsko for.    

Blandt andet kan nævnes at   

• Horne Idrætspark har udvidet med Fittnescenter  

• 4H dyrskuet er flyttet fra Varde til Hindsig Ridecenter og afholdes 7. 
september 2013.  

• Babybazar, som er et tilløbsstykke og vil muligvis blive kombineret med 
aktiviteter, der kan informere mere om Horne, som et godt sted at bosætte 
sig.  

Desuden er faren også, at det hurtigt ville kunne tage motivationen fra ildsjælene.    

Sidste år nævntes, at der i Horne er nedsat en styregruppe på tværs af alle 
foreninger Vision Horne og denne styregruppe har i år fået nye medlemmer og 
dermed forventes det, at Visionen vil barsle med nye ideer til inspiration for alle 
foreninger – altså en slags rugekasse - med visioner for udvikling i Horne.  

Vi vil gerne være katalysator for foreninger og ildsjæle!  

Vi - i udviklingsrådet - besluttede, at samle alle foreninger med op til 2 
repræsentanter fra hver. Dette tiltag blev modtaget meget positivt fra alle 
foreninger, og vi har nu planlagt, at der afholdes 2 møder årligt.  

Udviklingsrådet står for indkaldelse, dagsorden, referat og mødeledelse.   

Foreløbige tiltag:  
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• Der er taget beslutning om, at dette forum skal indstille repræsentanter til 
medlemmer af udviklingsrådet.  

• Fund- raising blev også prioriteret højt, og der arbejdes med at samle en lille 
gruppe på 2 til 3 personer som er ”eksperter” i denne opgave.   

Af andre tiltag kan nævnes:  

• at den tredjedel af Varde Kommunes pulje til landsbyforskønnelse er 
benyttet til knust granit i et bed ved kirken, en tilgroet p-plads ved 
børnehaven Regnbuen skal ryddes, gelændere og autoværn ved 
vandløbsoverkørsler ved Gunderupbæk males og bevoksning ved 
busskurene holdes nede. Det vil signalere liv og humør i landsbyen, til glæde 
både for Horne-borgerne, gæster og folk, der passerer gennem byen.  

• Vision Horne arbejder med et idè katalog med en plan over Hornes udvikling 
og hvad vil Horne arbejde hen imod.  

• Bedre synliggørelse udbygning af hjemmeside.   

• Udbygning af gaderepræsen-tanter, der vil sørge for velkomstpakker og 
babyvelkomstpakker.   

• Sjov motion d. 28. april kl. 0930-1200  

Vi syntes også, som Udviklingsråd, at det er vigtigt at være opmærksom på 
vedligeholdelsen af alle de tiltag, der iværksættes!!  

Vi forsøger at deltage i alle de tiltag - kommunen iværksætter - for at inspirere 
udviklingsrådende, f. eks. tidligere indragelse inden forslag sendes ud til høring 
samt diverse fællesmøder.  

e. Sig v/Anne-Lis 
Der er 2 omdrejningspunkter i løbet af året i udviklingsrådsarbejdet i Sig. Det ene er 
mødet i foråret med repræsentanter fra alle foreninger i Sig og visionsmødet i 
efteråret for alle borgere i byen.  

Ved mødet med foreningerne i foråret 2012 fremlagde vi mulighederne for søgning 
af VE-midler. Herefter blev der søgt til følgende projekter:  

• By-portaler  

• Digitalinformationstavle ved Brugsen  

• It-varmestue på Birgittegården  

• Renovering af skolegården i Sig  

• Sig Rytterklub  

• Parkourbane ved Stadion  

Heraf fik de 4 første projekter bevilget et bidrag, hvor vi nu venter på 
udbetalingen hertil.  

Derudover har vi været med til at etablere et møde i samarbejde med Helle 
Vest vedrørende Tambours Have. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe, der 
består af ansatte i  Vejog Park, Tambours Have og andre interesserede.  
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I oktober havde vi en rigtig dejlig indvielse af den historiske vandretur langs 
Nørreholmstien, hvor vi af midler fra Naturstyrelsen (2011) havde råd til 
informationstavler 3 steder på turen. Lokale folk havde fået lov til at sætte 
Manestenen tilbage på plads og ligeledes lave en lille sti med bro ind til 
mindesmærket. Det er en god vandretur værd. Stigruppen ligger nu i dvale, 
indtil nye muligheder byder sig.  

Under den samme ordning fik et projekt med en naturplads placeret ved 
Varde Å mellem Karlsgårdevej og Vesterbækvej tildelt 100.000 kr. Projektet er 
ikke blevet sat i værk endnu, da man mangler tilladelse fra kommunen. Ønsket 
om oprettelsen heraf er dog stadig stort. Vi venter…..  

De lokale ambassadører har deltaget i en bosætningskampagne arrangeret af 
kommunen med bustur til hele Varde øst. Ellers har gruppen stadig det første 
møde med evt. bosættere i Sig til gode endnu!  

I Viva Vardes regi angående Ren Kommune, deltog Sig i Hold Naturen Ren 
dagen. Kun en lille gruppe deltog, men arrangementet forventes gentaget i 
2013, med håb om flere deltagere.  

Aktive Seniorer i Sig er blevet en realitet, hvor de tilbyder praktisk hjælp til 
foreninger og har ligeledes etableret Sig-net-Café. Vedrørende det sidste er 
der nu it-varmestue hver torsdag på Birgittegården, hvor ældre med ønsket 
om hjælp til brug af mobil (sms) og computer (internet) kan komme. Her står 
frivillige voksne og unge pige og drenge fra 6. kl. på Thorstrup Skole til 
rådighed.  

Til Karlsgårdedagen deltog vi sammen med Helle Vest, hvor vi ved en stand i 
Tambours Have præsenterede en del projekter i Varde Kommune, som dels er 
igangsat af udviklingsråd.  

I efteråret deltog godt 20 mennesker i Visionsmødet på Sig Hotel. Her blev det 
tydeliggjort, at information og synliggørelse for evt. nye bosættere har den 
største mulighed for at blive set på hjemmesiden: sig.dk.  

Lige nu venter vi mest på at få de nye projekter i hus, inden vi sætter nye i 
gang.  

 


