
Beretning Udviklingsrådet HHST for året 2017 

Så er endnu et år gået i udviklingsrådet HHST og hvad er udviklingsrådet. Vi har i HHST afholdt 6 

bestyrelsesmøder og deltage i de to årlige møder med byrådet. Derforuden har vi en eftermiddag været på 

den årlig rundtur med Thomas Japp (Direktøren for Plan, Kultur og teknik) og Bjarne Fly (Driftsplans chef), 

for at fremlægge diverse ting i vores område, både problemstillinger og udviklingsmuligheder.   

Som formand har jeg deltaget i 5 Fur-mødet i året 2017. Og hvad er så FUR? Det er møder hvor formanden 

for hver af de 9 udviklingsråd i VK deltager. Vi kan sætte ting på dagsordenen, der ønskes videregivet til 

kommunen, samt emner, der ønskes diskuteret med de andre formænd. Kommunen kommer med indspil 

til, hvad de nu ønsker, at diskuterer og informere os om. Vi er meget bredt omkring, her kan bl.a. nævnes: 

- Vi har haft mulighed for at være med til at indstille og fordele Vindmøllepengene. Dog kun de 

udviklingsråd der er fra de områder der har fået vindmøller. 

- Vi har mulighed for at komme med budgetforslag til kommunen, og ønsker i fremtiden at være 

høringsberettiget.  

- Vi arbejder hårdt på at udvikle klyngeprojekter. Det er når flere byer går sammen om udvikling eller 

et givet projekt. Det er det helt store hvis man skal søge fonde. Kan det søges som en klynge 

projekt er der gode muligheder for tildeling af penge.  

- Vi har deltaget i et kursus for rekruttering af bestyrelsesmedlemmer, det har vi ønsket opslået så 

alle vore foreninger kan deltage.  

- Deltaget delvis i fejring af de frivillige. Der var ikke helt enighed om, hvordan det skulle forgå, så det 

blev kun en enkelt by der deltog i 2017. Men jeg ved der arbejdes videre med ideen. 

- Vi har diskuteret om vi skal deltage i prioritering af resurser i Varde Kommune. Ikke med min gode 

vilje, det mener jeg stadig er en politisk sag. 

- Indbrudsforebyggelse i Varde Kommune. 

- Vi arbejder på at der laves en fælles forsikring for de mange ildsjæle der hjælper rundt om i vores 

byer. Så ikke hver by selv skal tegne en. 

- Holme Å projektet 

- Udviklingsplanerne lokalt (lokale beretninger) 

- Karlsgårdedagen (Anne Lis) 

- Drøftet sagsbehandlingen og behandlingstider i VK. 

- FUR deltager i Nytårskuren arrangeret af Pro Varde. 

- Deltaget i Mælkefestivallen i Helle-Hallen og Fritidsmessen i Lerpøthallen. 

- Kåring af årets landsby i Varde Kommune. Det er FUR der kårer årets landsby i Varde Kommune og 

giver en præmie på 10.000 kr. til landsbyen.  

- Ruban, det fælles informations kanal i Varde kommune. Ruban udvikler hjemmesider, der kan tale 

sammen over sognegrænsen og som er nemme at navigerer rundt I. Vores egen hjemmeside er 

derfra. 

Så har vi mulighed for diverse indstillinger til bl. a.: 

- Erhvervsministeriets landdistriktspulje.  

- Landsbyfornyelsespuljen. (Den tidligere nedrivningspulje) 

- Uddeling af ”Skulderklap”. FUR har en repræsentant i udvalget der uddeler to årlige skulderklap i 

samarbejde med JV og Sydbank. Hvis I har en person eller en forening der har gjort en indsats til et 

skulderklap, kan der indstilles to gange årligt gennem udviklingsrådet. 



- Årets mentor og sociale virksomhed i Varde Kommune.  

- Projekter til Landsbyforskønnelsespuljen, (100.000 kr.) 

- Landdistriktsprisen 

- Indstilling af personer til Naturrådet og Vi i naturen rådet. 

 

Vi har i 2017 haft høringer angående: 

- Hørringsberettiget når der er ændringer i plansystemmet. Nye boligområder. Bla. 

- Friluftstrategien i VK. 

- Public service. (Det nye medieforlig) 

 

Jeg har gennem en årrække været FURs repræsentant i Vi i naturen” rådet. Et råd nedsat af Varde 

Kommune, der skal komme med ideer til at brande visionen ”Vi I Naturen”, her har jeg deltaget i de første 3 

mødet i året, men givet posten videre til anden side, da jeg ikke synes jeg kunne bidrage mere.    

 

Udviklingsrådene i Varde Kommune har nu været nedsat i næsten 11 år siden kommunalreformen i 2007 og 

det er nu tiden for en evaluering. 

I efteråret 2017 har der været udsendt evaluerings skemaer til Borgerforeninger/Sogneforeninger 

kommunalpolitikkerne og udviklingsrådet. Disse er nu blevet bearbejdet og skal fremlægges og diskuteres 

på næstkommende møde med byrådet.  

Jeg kan komme med min personlige holdning: Jeg synes at det vil være et tab hvis man nedlægger 

udviklingsrådene. Det er givet, at der skal ske tilretning, men udviklingsrådene er i høj grad med til at skabe 

udvikling i Varde Kommune og bringe budskaber ind til kommunen og byrådspolitikkerne. 

I nogle byer er borgerforeningen/sogneforeningen så stærk, at den selv kan og selv får lavet udvikling, men 

i behørigt samarbejde, er det nemmere, at vi er flere om at udvikler vores landsbyer. Det er ikke meningen 

af udviklingsrådet skal gøre kæden længere men stærkere. 

Jeg mener det er et kæmpe plus, at udviklingsrådene har skabt et netværk ind i andre byer i området og 

faktisk i hele kommune. Jeg ser udviklingsrådene som nøglepersonerne ind til kommunen, vi er i dialog med 

Varde Kommune løbende.  

Jeg tror ikke at vi i fremtiden kan have alle de tilbud vi har i dag i hver landsby. Vi skal derfor samles for at 

udbyde det fælles i hele HHST området. Vi kan jo se hvor godt det er gået for HTS-fodbold, og på 

skoleområdet skal der også i fremtiden samarbejdes. Vi skal lære at hjælpe hinanden til udvikling af vores 

landsbyer og accepterer hinanden. Vi skal lære at gøre brug af hinandens stærke sider, der er ikke grund til 

at opfinde den dybe tallerken i hver landsby. Det er mit hjertesuk for fremtiden at der kommer til at ske 

øget samarbejde i vores byer. Sammen har vi så meget at byde på. 

Til sidst vil jeg gerne takke mine bestyrelsesmedlemmer, Lisbeth Linding og Varde Kommune for et rigtig 

godt samarbejde, i året der er gået. Jeg har været glad for at kunne bidrage til udviklingen i HHST og Varde 

Kommune, men det er nu tiden, at få nye øjne og ny kraft ind i udviklingsrådet. Dette er derfor min sidste 

beretning. Mange tak for samarbejdet.  

Heino Mølholm 



Delberetning for Sig 

Januar:  - Der blev taget initiativ til etablering af en erhvervsgruppe i Sig. Gruppen har siden 

arrangeret flere arrangementer, hvor foredraget med Svend Brodersen fra Gram 

(Iværksætteri) blev en stor succes. 

Februar – marts: 

 - I samarbejde med udviklingsafdelingen i Varde Kommune har vi afviklet 2 

visionsmøder. 

 Ved det første var der ca. 100 deltagende og lidt færre anden gang. 

Arbejdet resulterede i etablering af en styregruppe på 10 medlemmer, som var 

repræsentative i forhold til foreninger og institutioner i byen. 

Dette førte til et ihærdigt arbejde med møder hver 14. dag, og som har igangsat 

følgende projekter: Sig Bypark, Frivilligbank, Boliger til alle, Multihus, Grøn energi, 

Børneby – skole/SFO/børnehave, Karlsgårde Sø, Forskønnelse af byen. 

Sidstnævnte har fået tildelt 60.000 kr. fra forskønnelsespuljen i VK. 

Derudover arbejdes der i gruppen også på økonomi- og kommunikationssiden. 

Maj: - Sogneforeningen har arrangeret byens første Åben Landsby, som blev besøgt af 

mange byboer og blev en rigtig god dag. Antallet af udefrakommende var begrænset. 

 

Juni: - Borgerforeningen indkaldte til evt. etablering af en fond i byen. Per Bovien fortalte 

om muligheder herfor. Ligeledes ændredes reglerne for søgning af Niels Peder 

Hansens arv, så pengene nemmere kunne komme ud at arbejde i projekter i byen. 

 

23. nov. - Udviklingsplanerne for Sig fremlægges og Foreningen Sig Vækst bliver etableret. 

 Udviklingsplanerne har været til høring i byrådet og er nu godkendt. 

 

I det nye år 2019: 

 - Efter en lang sagsakt er der nu bevilget byggegrunde ned til åen på Vesterbækvej. 

 - Foråret er også præget af høring om trækning af 400 kV luftskabler henover 

sognet. 

Anne-Lis Brodersen 

  



Delberetning for Horne 

Året i Horne startede med den traditionelle Nytårskur i Horne Hallen. En god idé som nu er blevet 

en tradition. 

Der er mange nuværende traditioner som er udsprunget af – måske - en spontan idé. 

De mange idéer er kommet fra personer, som gerne vil fællesskabet i Horne godt. Disse ildsjæle 

skal have støtte ved, at vi bakker op om arrangementerne. Derfor vil jeg i år nævne 

arrangementer, der sker i vores by, de kommer jo ikke af sig selv, kun ved hjælp af engagerede 

frivillige.   

Jeg kan nævne Bazaren i Horne Hallen, som nu har udviklet sig til Multi bazar. Der er opstartet en 

Strikke Café og sidste skud er Kreativ Festival.  

Andre faste traditioner er fastelavnsfesten med udklædte børn og tøndeslagning, Gymnastik 

opvisningen i Hallen, Sportsugen, Sankt Hans i Vikingelunden, Torvedagen, Grill- aften arrangeret 

af Horne Brugs, Æblepressedag, 4H-skuet på Hindsig Ridecenter, Høstfest i Horne Hallen, Revyen, 

flere julemarkeder, Juletræsfest, Juleoptog med Varde Garden Forårsrengøring – ”Giv en hånd til 

dit nærområde.  Når man begiver sig ud i en opremsning, er der helt sikkert nogle der ikke er 

nævnt. 

Så som noget nyt overraskede børnene fra dagplejen, Regnbuen og Myretuen Horne borgerne ved 

at pynte byen op til påske med flotte dekorerede blomster og påskeæg.  

Der blev også arrangeret en international juletræsfest i Horne Hallen – med den opbakning 

formodes det, at den også kan blive en tradition, som alle dem jeg har nævnt.      

Der er også kommet et hotel i Horne – et insekthotel som 4H står for. Desuden har 4H i Horne 

taget initiativ til og samarbejder med skolen om fælleshaverne ved Horne Erhvervspark.  

Så er der Foredrag på Hornelund hver uge, der er sangaftener og skubberne kører tur med 

beboerne i sommerperioden og ikke at forglemme torsdagsbanko i Horne Hallen og 

Støtteforeningen. 

Sogne arkivet vil fortælle de spændende gamle historier i området ved at lægge dem ind i QR 

koder.  Desuden planlægges der i 2018 guidede ture enten på cykel eller man kører selv. Jeg kan 

oplyse at første tur er arrangeret til 15. maj. 

Med Aftenskolens og Horne Gymnastik og Fitness aktiviteter og alle de øvrige foreningers 

programmer (der er 21 registrerede foreninger), må man nok erkende, at der burde være tilbud til 

alle aldersgrupper.  

Mange tror at ovennævnte ting blot sker af sig selv. Det gør de jo ikke - der skal vælges personer 

ind i alle foreningers bestyrelser – for at få alle de ting til at ske. F.eks. med opsætning og 

nedtagning af julebelysningen.  



Jeg vil sige, at vi har en overordentlig god og effektiv Sogneforening, der har tråde ud i alle hjørner 

af sognet, det er som en rygrad i sognet. Sogneforeningen incl. medhjælpere skal roses, for det 

store arbejde med at få blomst 2 i hus, så der i forbindelse med juleoptoget kunne gøres et stop og 

flaget kunne gå til tops. Nu arbejdes der med tredje blomst, som gerne skulle være på plads i 2018 

– som en lille indskydelse skal nævnes at Sogneforeningen fik flaget med de tre blomster fra Årre 

by – så nu skal arbejdet gøres færdigt. 

Udviklingsrådet har afholdt 2 møder, de såkaldte formandsmøder.  

I november havde HHST møde med direktør for Plan- og Teknik Thomas Jaap og Bjarne Fly. Vi 

startede i Horne Hallen og så Hallen indvendig, kørte forbi Skolen, Børnehaven og Hornelund. 

Stoppede op ved Lundagervej, hvor vi fremviste byggegrundene og opfordrede til byggeri af 

lejeboliger, som dem, der allerede er bygget. Ved samme lejlighed. vi ind i Vikingelunden, hvor vi 

viste toiletbygningen, som vi godt kunne tænke os, at Kommunen ville deltage i udgifterne til 

vand, el og tømning. Vi ville også gerne have vist dem den nye grillhytte ved søen, men der var for 

vådt til at gå derned. 

Der er på foranledning af Stig Leerbeck sammensat en lille gruppe for at afsøge mulighederne for 

at fremme salg af grunde og ejendomme i Horne, herunder specielt de usolgte grunde. Det sker i 

samarbejde med Varde Kommune, Nybolig og Andelskassen.   

Vi takker for det gode samarbejde med kollegaerne i Sig, Hodde og Tistrup. 

Per Jespersgaard 

 

Delberetning for Hodde og Tistrup 

Hodde Tistrup Udviklingsplan 

i 2017 er året hvor der har været arbejdet ihærdigt med udførelse af de godkendte og planlagte 

projekter 

Tistrup anlæg har taget form og fremstår særdeles pænt og bliver brugt flittigt både af Tistrup 

borgere men også mange udefra tager en tur forbi Tistrup anlæg. Anlægget blev indviet til Sankt 

Hans 2017 med ca 400 deltagere. Men der er uafsluttede projekter der venter 

• 3 grillhytter vil blive etableret inden Sankt Hans 

• Der er bevilget penge til udbygning af legepladsen 

• Der arbejdes på at skaffe penge til opførelse af et læringshus incl. toiletfaciliteter, der er 

opbakning fra skole-børnehave-dagplejere- sfo mm 

Tistrup Byskov 

2017 blev året hvor Tistrup fik en byskov. Vi startede i maj med bearbejdning af jorden. I august 

blev stierne anlagt, ca. 650 m. kørefaste stier, og i efteråret plantning af 6500 træer. derudover er 



der plantet 30 frugttræer + nogle prydtræer på centrale steder. Den officielle indvielse af skoven 

var 25.03.2018 med tale af borgmesteren der her overgav skoven til Tistrup. Til indvielsen var der 

mødt ca. 100 mennesker. 

Projektet i Letbæk 

Her er man næsten færdigt, pladsen bag parkeringspladsen er ryddet og stier er etableret og 

belagt med stenmel, der er opsat bænke rundt om søen og der kommer et madpakkehus på 

pladsen bag parkeringspladsen. 

Janusbygningen 

Der er netop opstillet en ny skulptur ved vardevej, KUGLEN, en kugle på 2,5 m i diameter lavet af 

ca 800 gamle rundsavsklinger svejst sammen. Ideen er født af kunstneren jens Chr. Jensen, der har 

en vis tilknytning til Janus. 

 

 

 

Ny hjemmeside 

HODDE- TISTRUP.DK er adressen på den nye hjemmeside der er lavet med henblik på foreninger 

fordi man syntes at TISTRUP NEWS mere er blevet nyhedsmedie og ikke så meget en lokal 

hjemmeside. 

Gadeformænd 

Et tiltag der har flere formål bl.a. hurtig husstandsomdeling af informationer og uddeling af 

velkomstpakker til nyetablerede tilflyttere. 

Dette er de ting jeg vil nævne i beretningen, men er blot et lille udpluk af de ting der er gang i i 

Hodde Tistrup 

Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige der yder en kæmpe indsats både i anlægget og ved 

etablering af Tistrup byskov, uden deres indsats ville det ikke være muligt at gennemføre sådanne 

projekter. Der skal ligeledes siges tak til kommunen for både økonomisk og faglig bistand ved 

projekterne 

Karl Chr. 

 


