
 

Beretning ved generalforsamling den 5. marts – 2014 

Indlæg fra Tistrup/formanden. 

Jeg vil starte med at tage udgangspunkt i vores vedtægter - §1 Formål 

§ 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, forvaltningen og kommunalbestyrelsen. 

4. Udviklingsrådet kan styrke samarbejdet mellem foreningsliv, erhvervsliv, lokalråd og de 
kommunale institutioner i lokalområderne. 

DVS: 

• Koordinerende, med fokus på udvikling 

• Være talerør, høringspart 

• Styrke samarbejdet i lokalområdet 

• Formidling og dialog til baglandet 

• Indgå i netværk med øvrige udviklingsråd  

Det har været overskrifter og fokus for vores arbejde i den forgange periode og vil såmænd 

også være gældende for den næste periode. 

1. Samarbejdet i HHST 

Udviklingsrådet dækker de fire byer Hodde, Horne, Sig og Tistrup. Det er en udfordring, at arbejde 

med et udviklingsråd med fire byer, men vi føler selv, at vi har fundet en form således at de 

enkelte byer har egen profil og deres egen måde at organisere sig på. 

Det er lykkedes at ”bytte ideer” = ”uden at frygt for at stjæle fra hinanden”, og vi har nået målet, 

at have et fælles projekt, under navnet ”Kend din by” = på besøg hos hinanden. 

2. Udviklingskataloget 

Udviklingskataloget er tænkt som en oversigt over projekter med handleplaner og 

projektansvarlige, og som skal kunne følges af alle borgere. 



Vi har arbejdet med et nyt udviklingskatalog for 2013 – 2 udgave. Indledningsvis er vi blevet enige 

om et sæt fælles holdninger og værdisæt, som vi ønskerat arbejde efter. Værdisættet kan ses i 

heftet ”gode historier”. 

Den enkelte by opstiller en række prioriterede antal projekter, som skal danne udgangspunkt for 

det videre arbejde, alt sammen ud fra vedtagne visioner og mål. 

Her mangler nogle byer fortsat at skabe sammenhæng mellem udviklingskatalog og faktisk 

igangsatte projekter. Alle byer har ikke et nedskrevet vision med langsigtede projekter og mål. 

Noget, som vi bør arbejde med i 2014. 

3. Synliggørelse af HHST 

Dette punkt har været som overskrift for alle de år som udviklingsrådet har eksisteret. 

Efterhånden er der ingen tvivl om rollerne for de to aktører  - Varde Kommune og 

UR(udviklingsrådet). Varde Kommune har klart meldt ud, at formidling fra kommunen til 

lokalsamfundene, skal ske via udviklingsrådene, og at omfanget forventes at blive stigende – antal 

mails fra kommunen taler eget sprog! 

Dvs. at det vil være udviklingsrådene som har opgaven via netværk at formidle kontakten til de 

mange lokale aktører. 

Det vil typisk være borgerforeninger, sogneforeninger mv. som vil være de nærmeste 

samarbejdspartnere, men og så de mange foreninger skal indgå i netværket.  

Denne opgave med at synliggøre og gøre brug af udviklingsrådet har indtil nu været en udfordring, 

og som ikke i alle sammenhænge er lykkedes. 

For alle byer gælder, at det har vist sig, at det rette redskab har været ”formandsmøder”, hvor 

man med mellerum indkalder formændene for de enkelte foreninger til en dialog om igangsatte 

og nye projekter. 

Efterfølgende afholdes borgermøder, hvor borgerne orienteres om året der gik, og om 

gennemførte og nye projekter. Borgerne inddrages ved at bede forsamlingen om at komme med 

kommentarer og komme med nye ideer til nye indsatser. Borgermødet skal netop give retning og 

indhold for næste periode. 

For at understøtte denne proces med at blive accepteret som netværksdanner, projektstøtte og 

kommunikationskanal til kommunen, har de enkelte udviklingsråd fået tilført ekstra midler fra 

kommunen. De næste år får vi oveni de obligatoriske 6000,-kr, tilført 30.000,- kr. Dvs. vi har 

36.000,- kr til at understøtte lokale projekter og øge kendskabet til udviklingsrådet. 

Konkrete og synlige resultater er vejen for udviklingsrådene til at blive accepteret som en lokal 

aktør. 

4. Struktur fremadrettet  

Ens for alle ni udviklingsråd i Varde Kommune gælder, at kontakten til ”baglandet” har været 

forbundet med besværligheder, samtidig med problemer med at rekruttere nye 

bestyrelsesmedlemmer. Denne opgave har fået høj prioritering af det fælles udviklingsråd(FUR). 



FUR-gruppen har i enighed udtrykt vanskeligheder med fremad rettet at skabe forudsætning for at 

skabe netværk til baglandet. FUR håber at kunne finde løsninger, som kan skabe kortest mulig vej 

mellem kommune og lokalsamfund, at kunne blive inddraget i kommende opgaver tidligt i 

processen og at tiden fra ide til handling bliver kort. 

Vi ønsker, at borgerne skal kunne se, at deres behov bliver erkendt, og at der er en reel vilje til at 

løse problemet fra kommunens side. Vi vil i den næste periode afholde en række møder med det 

nye borgmester/byråd/embedsmænd for at diskutere løsningsmuligheder. 

Udviklingsråd og bagland kan naturligvis ikke alene fastholde og udvikle den enkelte by, fordi det 

kræver en indsats fra alle borgere. Vi kommer ikke uden at frivillige er en forudsætning for det 

videre arbejde. Alle kan bidrage med noget, men det kræver naturligvis at ”ildsjælene”/frivillige, 

som findes alle steder, ikke brænder ud.  

Det skal være sjovt at være en del af fællesskabet, og det skulle helst gøre en forskel, og det skal 

være et arbejde man brænder for. 

Bestyrelsesarbejdet 

Bestyrelsesarbejdet fungerer godt og specielt ”Bordet rundt” er en god måde at holde hinanden 

orienteret om de tiltag, der arbejdes med.  

Tak til kollegaer i bestyrelsen for konstruktivt og hyggeligt samarbejde.  

Tak til Egon for arbejdet i bestyrelsen i to perioder 

Jeg håber, at flere vil se formål med et udviklingsråd og se behov med at deltage i 

bestyrelsesarbejdet for at bevare vores lokalområde som et godt sted at bo. 

Tak til Hanne Jespersen for at inspirere og holde sammen på ”flokken” af ildsjæle. 

Det lokale arbejde 

Hodde 

2013 har været præget af indfrielse af prioriterede indsatser vedtaget på Borgermødet den 

3.oktober 2012 

• Forsamlingshus 

Hodde Forsamlingshus er blevet en del af Hodde-Tistrup Hallen 

• Vandresti 

Hodde-Tistrup-Vandrestier underetablering 

• Forskønnelse af byen 

o Forskønnelsesmidler fra Varde Kommune er under gennemførelse 

Tistrup  

Udviklingsrådet har Tistrup Erhvervs- og Borgerforening som arbejdspartner i forbindelse med 

lokale projekter. Opgaver, som er prioriteret i dette udvalg har været en del af vores 

udviklingskatalog. 



Fx 

• Kommuneplan er revideret 

• Vandrestier 

o Fase 1 for Hodde-Tistrup-Vandrestier.dk er tæt på afslutning 

• Cykelsti til Hodde 

o Opgaven er påført oversigt for trafikgruppen, og vil blive fulgt tæt. 

• Kommunikation og synliggørelse 

o Infoskærm er opsat i Hodde-Tistrup Hallen 

o Tistrupnews.dk har med stor succes synliggjort lokalområdet 

• Der er etableret årlige ”formandsmøder” og Borgermøder 

• Deltagelse i arbejdsgruppe for etablering af Tistrup nye Plejehjem   

• Deltagelse i arbejdsgruppe for etablering af ny Tistrup Børnehave 

Kommende opgaver: 

➢ Opstilling af Vision for Tistrup 

➢ Sætte fokus på ildsjæle, som en del af Vision Tistrup 

➢ Etablere arbejdsgrupper for Vision Tistrup 

 

Afslutning 

Velkommen til Tommy Krabbe til et foredrag om ”ildsjæle”. Ildsjæle,  som vil være helt afgørende 

for at kunne løfte opgaven med at fastholde udviklingen i vore byer. 

Formand HHST 

Henry Koch 

 

Indlæg fra Hodde. 

Det har været et godt år for Hodde. 

 Vi blev en del af åensdag d.25-08-2013,og med stor succes. 

 Der var folk alle steder ca.1000, i Hodde by med veteranbiler og kræmmerboder, ved åen var der 

kanosejlads, 

 og i forsamlingshuset var der fyldt op med forskellige salgsboder,  

 med mulighed for at prøvesmage lidt af hvert. 

 Vi har så været så heldige at få 33.000 fra forskønelsepujlen, 

 de blev brugt til at forskønne tovet i Hodde by,samt en gangsti omkring busholdepladsen.  

 Marianne Schrøder 

Henrik Svarre 



Indlæg fra Sig/Thorstrup. 

Vi har i Sig/Thorstrup haft et begivenhedsrigt år i 2013. 

”Kend din nabo-by” 

Med afsæt i HHST-samarbejdet, hvor vi brugte overskriften ”Kend din nabo-by”, tog vi initiativ til 

at arrangere en historisk vandring i Nørholm Skov i maj måned. Vores lokale historiefortæller 

Svenning Olesen førte os igennem den meget smukke natur, og med de mange underfundige 

fortællinger mærkede vi det historiske vingesus folde sig ud. Ca. 60 personer var dukket op, og vi 

fik nogle meget hyggelige timer sammen. 

Grøn ordning 

Foreningerne i Sig/Thorstrup var meget aktive i bestræbelserne på at få del i VE-puljen fra 

Vindmøllerne i Ounbøl. Der blev lavet mange ansøgninger, men en ny administrationspraktisk var i 

mellemtiden blevet gennemført og mange blev derfor forkastet. Men vi var dog så heldige, at få 

tildelt 400.000 kr. til indretning af en ny skolegård på Thorstrup Skole. Med ny asfaltering, super 

legeredskaber og flot indretning står skolegården nu meget indbydende til spændende fysiske 

aktiviteter, og kan bruges af skolens børn såvel som andre Sig-borgere i fritiden. 

Miljøstation 

Igennem en lang periode har Varde Kommune været i dialog med udviklingsrådet og Sig-borgere 

angående placering af miljøstation. Der har været rigtig mange steder på tale, inden det nu er ved 

at være faldet på plads. Placeringen bliver på Askjærgårdvej. Ikke helt som vi havde håbet på, men 

der er mange interesser der skal tages hensyn til, når en sådan skal placeres. 

”Ny sti” 

I forbindelse med Banedanmarks renovering af banenettet har de besluttet at annullere en 

overskæring ved Egevangen/Hybenvangen. Det er mange borgere kede af, fordi de havde 

etableret en fin lille gangsti ned til engen og Varde Å med tilkobling på Vesterbækvej. 

I samarbejde med lodsejer og Varde Kommune, arbejder vi nu på at finde et alternativ til denne 

sti, så vi stadig kan komme væk fra asfaltvejene og ud i den smukke natur. 

Naturpladsen ved Varde Å 

Vi har nu i ca. 3 år arbejdet på en Naturplads ved Varde Å, med shelter, bålplads og bro til kanoer. 

Endelig ser det ud til, at der er kommet gled i bestræbelserne. Varde kommune er ved at lægge 

sidste hånd på tilladelsen til denne plads. Det arbejde forgår i tæt samarbejde med Naturstyrelsen. 

Så stædighed og tålmodighed belønner sig, trods alt. 

Pr-gruppe 

Vi har længere tid, gerne ville finde nogle personer, der kan og vil fortælle historien om sognet i 

ord og billeder. Endelig fandt vi to, og straks kom der gang i historierne fra Sig. Måske skal de pr-

gruppen ikke have hele æren for det, men Sig kom i den grad på landkortet, da historierne om Sig-

hotel kom i alle medier. Når vi ude omkring i landet, sagde vi kom fra Varde, sagde folk gerne, 

Varde er det ikke i nærheden af Sig? 



Årets landsby i Varde Kommune 

I foråret gik en arbejdsgruppe i gang med at lave en ansøgning til årets landsby i Varde kommune. 

Der blev kigget på det med historiske briller, men især også på bosætning og borgernes 

aktivitetsniveau i forhold til fritidsaktiviteter og foreningsliv i det hele taget. Vi beskrev også 

infrastrukturen og ikke mindst den dejlige natur, som vi er omringet af. Det var med stor glæde, at 

det førte til, at Sig blev udnævnt som Årets landsby i Varde kommune. 

Det blev fejret af to gange. Første søndag i november startede vi med festligholdelsen. Det blev en 

dejlig dag med optog, musik, taler og utrolig mange aktiviteter i og udenfor Thorstrup Skoles 

dejlige rammer. Der menes ca. at have deltaget 500 mennesker. 

Den efterfølgende lørdag blev der i samme anledning holdt en voksenfest med god mad og musik i 

Thorstrup Skoles hal med 250 deltager. Det er dejligt, at være med til at arrangere noget med den 

opbakning vi mødte overalt. En event der fint kan gentages, og som stærkt kan anbefales i de 

andre byer i HHST. 

I dag kan den fine bronzeplade som bevis på udnævnelsen ses på en sten ved Brugsen. 

(Afslutning) 

Det har været et travlt år, og vi er parat til nye udfordringer.  

Til sidst en stor tak til alle der har været medvirkende til, at det har været et super godt år i 

Sig/Thorstrup. 

Heino Mølholm  

Anne-Lis Brodersen 

 

Indlæg fra Horne 

Der har i året været 2 borgerinddragende møder - et forårs og efterårsmøde. Formænd fra 

foreningerne i hele Horne sogn og erhvervsdrivende bliver inviteret.  

På dette møde er det besluttet, at her vælges de lokale repræsentanter til Udviklingsrådet.  

Vor opgave har været at lige”prikke ” til bestyrelserne i foreninger, når der dukker invitationer 

eller tiltag op, der kræver kommentarer eller direkte svar. Det foregår oftes ved, at skrivelser 

bliver sendt endnu engang til de respektive foreninger eller vi kontakter formænd direkte.  Vi ser 

udviklingsrådet som støtte og hjælp - udviklingsrådet formidler oplysninger videre f. eks. sorte 

pletter på det trafikale kort i vort område.  

Udviklingsrådet lavede en serie af arrangementer – Kend din Naboby - sammen med foreninger og 

Varde Kommune. I Horne koblede vi os på Aktivitetsdagen i Vikingelunden d. 28. april. En dag fyldt 

med mange forskellige aktiviteter 

I foråret deltog det samlede udviklingsråd på en stand ved dialogmødet med Varde Kommune og 

de øvrige Udviklingsråd. 



Fra Horne omtalte vi Velkomstpakker for nye tilflyttere og Babypakke til nyfødte. Vi medbragte 

Hornes folder som Sogneforeningen står for.      

Anton og jeg har deltaget i en del møder bl. a. omkring Kommuneplan 2013 i Horne Hallen,   

 3- timers gå-hjem-møde om fundraising d. 27. februar i Hodde-Tistrup Tistruphallen, 

”Kommunens årshjul og sagsgang i det politiske system” osv. 

Der er i Horne en aktiv Sogneforening, som står for alle de opgaver som ingen andre tager sig af. 

Sogneforeningen har bl. a. etableret julebelysning i de små byer rundt om Horne – selv Kirken har 

fået ny belysning. – Mange overser, at de vedvarende aktiviteter, man har gennemført også skal 

vedligeholdes og føres videre – og det er vist ikke en let opgave, at få frivillige til det. 

Sogneforeningen løser opgaven godt. 

Fremadrettet 

Der er nedsat en gruppe som skal udarbejde oplæg til arbejde med, at markedsføre Horne. 

Der etableres en tænketank som skal komme med ideer til projekter, der kan benyttes til udvikling 

af Horne. 

Til slut er der er en stor ros til alle foreningerne i Horne som møder op til vore formandsmøder.  

Anton P. Nielsen 

Per Jespersgaard 


