Beretning 2015

Beretning til generalforsamling HHST den 15. marts 2016 på Sig Hotel.
v/ Formand Heino Mølholm
HHST er en af de bedre fungerende udviklingsråd i Varde Kommune.
Vi har en fælles forståelse for vores problemer i sognene. Mange af dem er ens og der er ingen grund til at
vi hver især opfinder ideer, der allerede fungerer i nabobyerne.
Vi vil gerne tømre de 4 byer lidt bedre sammen. Vi har prøvet med fælle events med lidt forskellige
resultater. Vi har haft Åens dag (Hodde), tur i Nørholmskov(Sig), fitness i det fri (Horne), og sidst fælles
event var cykelfestivalen, hvor vi cyklede rundt til alle 4 byer. Den helt store succes har det ikke været. Men
vi må bare have respekt for, at vi alle har vores, at gøre i en travl hverdag.
Men med samarbejdet i fodboldafdelinger i vore byer tror vi på, at det stille og roligt kommer. De unge
lærer hinanden at kende, sammenholdet bliver bedre og vi vil komme hinanden mere ved.
FUR: Formændene for udviklingsrådene i Varde Kommune er samlet 4-5 gange i løbet af året. Her
diskuterer forskellige udfordringer i kommunen.
Ellers vil jeg fortælle lidt om hvad HHST har været inddraget eller har haft mulighed for at blive inddraget i i
årets løb. Ikke alt har alle deltaget i, men det meste har en eller flere været med i eller til. Nogle gange dog
kun som mail korrespondance.
Lidt for at give en lille indblik i hvad det indebære at være i bestyrelsen i HHST.
Det er meget i overskrifter så skriv med hvis I har nogle spørgsmål.
- Vores lille barn. Skoleprojektet. Hele året
- Workshop for kollektiv trafik 15. april
- Første hjælps kurser til borger i vores byer.
- Indvielse af genbrugspladsen i Varde.
- Ruban, den ny informationskanal i Varde kommune. (Henry i bestyrelsen)
- Arbejdsgrupper for tilretning af vore vedtægter i alle udviklingsråd.
- Cykelfestival Tistrup og Horne deltog i afslutningen og fælles cykeltur gennem vores byer. Tistrup vandt
bedste skulptur.
- Retningslinjer for info tavler.
- Forårsmøde med byrådet. Juni (Integration, Visionen Vi i naturen, Årshjul)
- Infrastrukturgruppe medlem fra Tistrup
- Budgetønsker i Varde Kommune
- Pixi-udgave UR
- Planstrategien 2015 i høring
- Borgermøder vedr. flygtninge/ integration af nydansker
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- Adresse på tilflyttere, velkomstpakke, Synlig hver der flytter til vores byer. (-pga. Registerloven).
- JydskeVestkysten: Artikel om udviklingsrådene i Varde Kommune.
- Kursus i foreningsledelse, ansvar og forpligtelser. Bredes ud til vores foreninger i HHST
- Møde ang. den åbne skole (sep.)
- Høring fra regionen syd ang. regional vækst og udviklingsstrategi.
- Film ang. udviklingsrådene i Varde Kommune.
- Landsbyfornyelse 100.000 kr. fra Varde Kommune til en eller flere ideer til landsbyfornyelse.
- Ansøgning om 3 mil. til at udvikle samarbejdet med skolen og det lokale miljø.
- Samskabelses workshop på handicap og udviklingsområdet.
- Vi i naturen rådet. (Formanden deltager i 4 årlige møder)
- Ideer til kommuneplans revision
- Møde hvor skoleområdet og dagtilbud skal diskuteres (30. marts)
- Møde ang. Holme Å projektet
- Kollektive trafik i høring
- Skolebusruten mellem Horne og Tistrup
- Larm fra amtsvejen i Sig.
Vedr. mødeafholdelse har vi skiftet strategi i HHTS. Vi har tidligere afholdt møderne i vore hjem, men for at
skabe mere synlighed afholder vi nu møderne ude i vore kroer, hoteller og haller, hvor det er muligt.
Til slut vil jeg gerne takke Varde Kommune, og særdeleshed Hanne Jespersen for et godt samarbejde i årets
løb. Endvidere en stor tak til bestyrelsesmedlemmer for rigtigt godt samarbejde i det forløbne år.

HHST – SIG
v/ Anna-Lis Brodersen
Årsberetning 2015
Fungerer som bindeled mellem kommune og befolkning.
Vores opgave er at være fødselshjælpere til nye initiativer og derfor lykkes vores arbejde, hvis vi får
videregivet projekterne og andre lokale interesserede får ejerskab dertil.
Alligevel kan vi tage følgende punkter under vores kappe:
1. Indvielse af trædestenen: 10 maj. Stor tilslutning. Smuk dag og mange flag.
2. Formandsmøde på Birgittegården. SWOT-analyse – opstart på den blomstrende landsby.
Arbejdsgruppe: Arne og Bente Callesen
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3. Oplæg i Sognebladet fra det kriminalpræventive råd: Nabohjælp
4. Skoleprojekt: Undervisning om frivillighed for 6. klasser: juni 2016 (6 lektioner + aftenmøde)
5. Cykeltur i HHST i forbindelse med Varde som cykelkommune
6. Karlsgårdedag i samarbejde med borgerforeningen og velkomstkomitéen: september 2016
7. Flygtningeprojektet: Invitation til at byde flygtninge velkommen til Sig. December 2016. Samskabelse
(Varde Kommune og frivillige) – beretning: Et år på flugt.
8. Fremtidige opgaver:
- Støjgener fra omfartsvejen – arbejdsgruppe: Ejvind Lyse og Jan Toft
- Synliggørelse af skoleprojektet om frivillighed: film max 2 min (facebook) (Jimmi Rosa natkult. Varde)
- Danmark Rundt: Arrangement i Sig d. 27. juli 14.19 (reklamekaravanen) – 14.49 (feltet).

Hornes beretning for 2015
v/ Per Jespersgaard
”Der er i Horne en aktiv Sogneforening, som står for alle de opgaver som ingen andre tager sig af – 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. Horne Sogneforeningen løser opgaven godt.”
Hvis nogen kan huske det – var det de ord jeg nævnte i sidste års beretning. Dette har været på
Sogneforeningens dagsorden til generalforsamlingen, hvor deltagerne – der var ca. 36 personer – skulle
vurdere hvilke af aktiviteterne skulle fortsætte og hvilke der skulle stoppe. Nu er det så spændende hvilket
resultat der kommer ud af øvelsen.
Udviklingsrådets opgave er stadig at ”prikke” til foreningerne og give støtte f.eks. hjælpe med at finde den
rette kontakt i kommunen.
Der holdes stadig fast i de 2 årlige formandsmøder. Disse møder er meget givtige for foreningerne. Det kan
bl.a. nævnes, at her vurderer man de forskellige tiltag foreningerne iværksætter. Andre foreninger melder
ind, at de gerne støtter op om opgaverne og derved udvikles og forbedres aktiviteten. Et eksempel er
Nytårskuren d. 1. januar i Hornehallen – det var første år den blev gennemført – det bliver spændende hvad
den udvikler sig til og hvilke opgaver Nytårskuren fremadrettet overtager fra andre aktiviteter.
Vi deltager aktivt i f.eks. projektet ”Blomstrende Landsby” og i møder med Varde Kommune. Anton har
arbejdet med transportforbindelsen mellem Horne og Tistrup Skoler. Der er arbejdes med at gennemføre
et projekt om ”frivillige i foreningsarbejde” i samarbejde med Horne Skole. Det er efter samme drejebog,
som blev gennemført på Thorstrup skole 2015 og med succes.
Der er stadig liv i de små byer og der er mange aktive personer i Horne – Cykelfestivalen i Varde blev
suppleret med Hornes Cykelkæde fra Horne til Varde Torv. Alle de forskellige tiltag - nye ideer vil
Udviklingsrådet støtte op om. Idrætsparken har fået en ansigtsløftning nyt tag, skilte og flagstænger. Ikke at
forglemme indgangsportalerne til byen er nu opsatte og forhåbentligt ikke flyttes mere – endda er der lys i
enkelte. Organisatorisk er f.eks. Fitness overtaget af Horne Gymnastik og Fitness fra Horne Idrætspark.
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Her er blot nævnt nogle få initiativer, som bliver udført af en af de mange foreninger, der har en masse
forskellige aktiviteter i gang hele året rundt. Der er efterhånden så mange ting i gang, at en af de nye
opgaver lyder sådan - Hvad vil vi sammen i 2016 i Horne? Vi skal jo huske på, at der i alle foreninger sidder
fra 5 til 10 personer – så der er jo en begrænset arbejdsressource i sognet til alle foreningsbestyrelser. Det
viser sig jo ved, at der er person sammenfald i flere bestyrelser. Vi skal jo huske på, at hvis vores
ambitionsniveau bliver for lavt falder interessen for foreningerne og nogle vil på sigt lukke! Så et sådant
forslag skal tages alvorligt så det arbejdes der med. Det er nemt at starte aktiviteter op, men at
vedligeholde den kan være en stor opgave. Foreningerne skal til at prioritere – nogle er i gang og har været
det længe.

Beretning fra Hodde
Hodde kro, de nye hytter og deres udvikling. skal deres nye planer igennem skal der laves ny lokal plan
Der arbejdes på den sidste Å slynge op mod kroen at den kommer med. Der er lystfiskerforeningen ind
over. Holme-Å projektet vil forsøge at få Hoddes å-slynge med under deres projekt.
Den nye Hodde-Tistrup cykelsti, den nye etape starter i Hodde på mandag og kører ned af mod Letbæk.
Vi arbejder på hvad gør vi ved de tomme faldefærdige huse i vores miljø.
Der er godt gang i de nye stier og der er lavet et arrangement i kommende måneder for at sætte fokus på
dem igen sammen med andre foreninger.

Beretning fra Tistrup
Det altoverskyggende i Tistrup er Hodde-Tistrup Udviklingsplan. Der har været mange møder og der har
været mange forskellige med. Til lanceringen 3-11-2015 nåede vi op på 92 personer som er knyttet til de ca.
30 projekter som er i planen. Rosende ord omkring udviklingsplanen fra formanden for Ansager
Byudvikling. Vi er meget godt tilfredse med resultatet. Vi er gået i gang med at få projekterne sat i gang, så
det bliver spændende. Der er brugt rigtig, rigtig mange frivillige timer, og mange timer fra Varde Kommune.
Kunsten i Tistrup har samlet sig i en forening, og de arbejder hårdt på at flytte til Vesterby’s ejendom, der
mangler dog lidt omkring økonomien. Men uden tvivl et stort aktiv for Tistrup.
Cykelfestivalen var en rimelig tilslutning, da der var ca. 25 som var ude at cykle de 3 ruter. Noget der kunne
arbejdes videre med.
Tistrup vandt cykel-skulptur prisen, og den gik til et arrangement med Lindy Aldal som kom forbi og tog
Hodde-Tistrup Hallen med storm. Han kan varmt anbefales.
Tistrup LAN Party kører stadigvæk godt, i august var der 200 unge fra 53 postnumre, lige fra Brønderslev i
nord til København i øst. Og det kører videre med 2 arrangementer hver år.
I Tistrup er der solgt 3 byggegrunde YES…. Det går ikke så ringe endda

