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Delberetning for Hodde 2018
Vi har i løbet af årerne arbejdet med projektet ved Letbæk sø. Hvor vi gennem de sidste par år har snakket
med fonden og de rette myndigheder, for at kunne søsætte projektet.
I 2018 var det så tid til at gennemføre projektet. Der er blevet etableret en handicap venlig sti fra
parkeringens pladsen til den ny etableret madpakkehus. Og videre ned til sø er der også lavet en
handicappet sti.
Alle bænke omkring søen er blevet skiftet ud, med vedligeholdelses fri materialer, så ny vil Letbæk stå fint
de næste mange år.
Da vi med afslutning af Letbæk projektet har vi stort set gennemført alle de projektet som var med i den
først udviklingsplan som vi har lavet i fællesskab med Tistrup.
Så har vi været med til de nye møde omkring udviklingsplan 2.0, hvor vi har tilføjet 3 projekt område ude
omkring Hodde sogn.

Horne
Højdepunkterne for Horne har stort set været arbejdet med den 3. blomst, i Blomstrende Landsby og
optakten til og udfærdigelsen af udviklingsplanen.
I udviklingsrådet er vi taknemlige for at Sogneforeningen har ”åbnet døren” for, at vi kunne være en del af
arbejdet med både den 3. blomst og udviklingsplanen. Ligeledes at vi kan være med til det videre forløb til
den 4. og 5. blomst og projekterne i udviklingsplanen.
Jeg nævnte sidste år, at vi på foranledning af Stig Leerbeck i samarbejde med Varde Kommune, Nybolig og
Andelskassen ville afsøge mulighederne for at fremme salg af grunde og ejendomme i Horne, herunder
specielt de usolgte grunde. Der er nu gået et år, og det har endnu ikke givet resultat. Men der er stadig håb.
Vi kan jo se hvor meget udviklingsplanerne betyder for Hodde-Tistrup og Sig. Byerne blomster og folk
flokkes om at give deres bidrag med i form af gode ideer, fysisk arbejdskraft og muligheden for
tilskud/støtte til udvikling/færdiggørelsen af projekter.
Så i Horne ser vi frem til at alle vore mange og driftige foreninger vil bidrage til endnu flere nye og
levedygtige projekter til glæde for alle beboere og omegnsbyerne Asp, Bjerremose og Stundsig.
Lige så vigtigt er det for os, at tænke driften af alle de nye tiltag der skyder op og vedligeholdelsen af
samme. Det er jo flot med alle de små hytter, gangstier og diverse tiltag, men de skal jo vedligeholdes ellers
får de jo den stik modsatte effekt.
Et par ting skal lige nævnes.
”Giv en hånd til dit nærområde” – det er ikke det, der er nyheden – men - at det er blevet så populært at
rydde op efter sig. Eller mere sandt - at andre rydder op efter forurenerne. Det tiltag er ikke nyt for os i de
små byer – det nye er at det nu bliver så massivt omtalt i alle medier.
Der skal nævnes den internationale juletræsfest i Horne Hallen – med den opbakning der har været og den
tiltrækning af forskellige til festen fra områder udover vort sogn – så må dette formodes at blive en fast
tradition ligesom den traditionelle juletræsfest. - Så indtil videre 2 juletræsfester i Horne.
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For at give sognets beboere større viden om området de bor i, fortsætter Sognearkivet med at inviteret til
cykle/køreture med stop ved spændende seværdigheder i vort nærområde. Her bliver fortalt historier
under de stop der er på turen - også nogle af uhyggelig art. Seværdighederne er udstyret med QR koder
med fortællingerne. De afsluttes gerne med noget socialt med kaffe/kage.
Det kan ikke gentages nok, at ildsjælene skal have støtte og ros, samt at vi bakker op om arrangementerne.
Arrangementerne skal ikke pr. automatik sættes i søen hvert år. Man skal overvåge hvordan det udvikler sig
og have modet til at enten stoppe eller lave ændringer. Der kan gives et eksempel som Basaren i Horne
Hallen som efter nogle år har ændret navn og indhold et par gange og nu er ændret til Kreativ festival.
Udviklingsrådet har afholdt 2 møder, de såkaldte formandsmøder, hvor foreninger og erhverv er inviteret
og vi har deltaget i de møder som byrådet indkaldt til.
Til slut vil vi takke for det gode samarbejde med kollegaerne i Hodde, Tistrup og Sig,

Beretning fra Udviklingsrådet i Sig
Det seneste år har stået i udviklingens tegn. Både inden den formelle godkendelse af udviklingsplanen for
Sig-Thorstrup og Karlsgårde, men i særdeleshed også efter, har der været arbejdet intenst med at realisere
visionen: fremtidens landsby – verdens bedste sammenhold.
Til at drive udviklingsplanens realisering er der dannet foreningen Sig Vækst. Således er ansvaret for
udmøntningen af udviklingsplanen placeret her. Formålet er endvidere at sikre et link til HHST, en løbende
dialog med Varde Kommune samt at formalisere fundraising og den økonomi, der er bundet op på arbejdet
med udviklingsplanens projekter. I hele perioden fra den stiftende generalforsamling i november 2017 til og
frem til den seneste generalforsamling i marts 2019 har opbakningen været overvældende.
2018 er fortrinsvis gået med at skabe en stærk organisation, hvor ansvaret for det enkelte delprojekter er
fordelt på flere forskellige tovholdere og projektdeltagere. Desuden har vi arbejdet på at etablere centrale
funktioner inden for økonomi, fundraising og kommunikation, der skal understøtte de enkelte projekter
med viden og service. Således er der nu skabt grobund for at udviklingen i Sig-Thorstrup og Karlsgårde ikke
blot hviler på få engagerede, men er bredt forankret i hele lokalsamfundet. Denne forankring illustreres ved
følgende nøgletal for det seneste års arbejde:
• Borgermøde om udviklingsplanen for Sig-Thorstrup og Karlsgårde – 120 deltagere
• Borgermøde om udviklingsplanen for Sig-Thorstrup og Karlsgårde – 90 deltagere
• Stiftende generalforsamling for foreningen Sig Vækst – 89 deltagere
• Medlemshusstande i 2018 – 163
• Antallet af frivillige i projektgrupper under Sig Vækst – 52
• Sig Væksts Nytårskur 2019 – 85 deltagere
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• Sig Væksts generalforsamling 2019 – 62 deltagere
Desuden er der i forbindelse med udviklingsplanen 2018 søgt og bevilget fondsmidler for godt 1,2 mio. kr.
ligesom der er skabt finansieringsgrundlag for et seniorboligprojekt til 32. mio. kr. Endvidere er der allerede
realiseret et par byforskønnende småprojketer, ligesom et målrettet arbejde på at sikre lokalt produceret
grøn energi nu har bragt varmeudgifterne i Sig under ”Varde-niveau”. Dermed er Sig-Thorstrup blevet en
mere attraktiv tilflytningsby, hvilket kan aflæses i antallet af boliger til salg, der er gået fra 24 til blot 6 i
løbet af 2018.
2018 har desuden budt på et øget samarbejde i Sig-Thorstrup. Både i forbindelse med arbejdet med
etableringen af en ny hjemmeside, hvor HHST i øvrigt har bevilget et tilskud, men også i forbindelse med en
visionsdag for Sig-Thorstrup Idrætsforening og brainstorming på projektet vedrørende Sig Multihus har
foreninger og øvrige lokale interessenter været samlet om at give perspektiverne på udviklingen i
SigThorstrup både dybde, bredde og flyvehøjde.
I 2019 ser vi naturligvis frem til at realisere endnu flere projekter – både i udviklingsplanen, men også i
andre sammenhænge, hvor der blandt andet arbejdes med byforskønnelse, trafiksikring, markedsføring af
byggegrunde og etablering af et Multihus ved skolen, der kan rumme flere funktioner og skabe øget
fællesskab. Planerne for ovenstående arbejdes der målrettet på at få beskrevet frem mod de
ansøgningsfrister, der blandt andet ligger de kommende måneder. Endelig ser vi frem til at fortsætte det
gode samarbejde med både det administrative og politiske niveau i Varde Kommune, der uden tvivl er
værdifuldt i vores arbejde med at skabe fremtidens landsby – verdens bedste sammenhold.

Beretning fra Udviklingsrådet i Tistrup v/Jens
Tistrup blev i 2018 "Årets Landsby" i Varde Kommune i et tæt opløb med flere nominerede nabobyer. Titlen
blev fejret ved en sammenkomst på Torvet, hvor blandt andet Varde Garden suppleret med fantastisk vejr,
var med til at gøre dagen festlig.
Året 2018/19, har været præget af færdiggørelsen af flere af de tidligere igangsatte projekter, herunder
genopretningsplanen for anlægget i Tistrup og folkeskoven Tistrup Byskov. Der er begge steder gennemført
yderligere små investeringer. Vigtigst er det, at organiseringen om det løbende vedligehold nu er sat i
system og sikret fremadrettet. For største dels vedkommende er det via frivillige "bander", der tager fat når
behovet er der.
Det er med stor glæde, at vi også har konstateret, at Varde Kommune har igangsat forberedelserne til både
broen over jernbanen i Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej. Den har været ventet i mere end 25 år, og vil
dels bidrage til at tung trafik ledes uden om byen og dels til at lastvogne og store landbrugsmaskiner ikke
længere skal ud på meget lange afstande for at passere banen. Derudover er forberedelserne til etablering
af mere end 20 nye byggegrunde vest for banen, nu også i gang. Salget af grundene forventes påbegyndt
inden sommerferien 2019.
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Herudover har det lokale udviklingsråd indtil videre taget initiativ til en revision af udviklingsplanen - i
daglig tale kaldet Udviklingsplan rel. 2.0. Projektet har via to velbesøgte arrangementer i november og
februar, med betydelig borgerinddragelse, resulteret i flere udviklingsprojekter, som for nærværende
vurderes og prioriteres.
Der arbejdes med at få dette arbejde færdiggjort og vil efterfølgende vil blive fremsendt til Varde
Kommune, således vore planer kan indgå i kommunens samlede prioriteringer.
Herudover arbejdes der for at formalisere og effektivisere samarbejdet mellem det lokale udviklingsråd i
Tistrup, Tistrup Erhvervs og Borgerforening, Varde Kommune, lokalt valgte politikere, samt områdets øvrige
foreninger.

Fælles beretning v/Anton
Udviklingsrådene i Varde Kommune har nu eksisteret i over 10 år. De blev dannet ved seneste
kommunesammenlægning. Overbygningsskolernes distrikter var udgangspunktet for den geografiske
opdeling. Der er 9 udviklingsråd, som dækker hele kommunen. Hvert udviklingsråd har en repræsentant i
FUR, som er et overordnet organ, som tager emner op, som kan have interesse for hele Varde Kommune. I
vores udviklingsråd har Carl Kristian været vores repræsentant.
Et af de opgaver, som FUR tager sig af, er at vælge årets landsby i Varde Kommune. I år havde Tistrup også
fået mulighed for at deltage i opløbet. Tistrup vandt titlen. Endnu en gang tillykke.
2018 var året, hvor udviklingsrådenes virke blev revideret. På forårsmødet med byrådet blev resultatet af
spørgeskemaerne gennemgået og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle komme med et bud på et
nyt arbejdsgrundlag for udviklingsrådene.
Dette bud blev præsenteret på efterårsmødet med byrådet. Herefter kom forslaget i høring og vi afgav
høringssvar. I fremtiden vil byrådets ønsker komme i et årshjul, så vi i udviklingsrådene og lokalt kan
behandle ønskerne og give meldinger tilbage til byrådet. Det er stadig en vigtig del af arbejdet med
udviklingsrådene, at ønsker og ideer kommer fra lokale ildsjæle.
Det er besluttet, at de enkelte udviklingsråd vil få flere penge, som kan bruges i projekter i deres områder.
Vores bestyrelse modtager ansøgninger om støtte til projekter lokalt. Disse ansøgninger bliver behandlet i
bestyrelsen. Der er en fri debat, hvor alle kan komme med holdninger og til slut kommer vi til en beslutning
om tilsagn om tilskud. Vi har ikke bundet os på regler i denne sammenhæng, men generelt så støtter vi ikke
drift. Vi vil gerne med til opstart, så en del af vore udlodninger er gået til afholdelse af møder.
De enkelte udviklingsråd har også mulighed for at lave noget på tværs af udviklingsråd. Det var tilfældet i
maj måned, hvor vi var medarrangører i et møde på Næsbjerghus, hvor emnet var Højspændingsmaster.
FUR var arrangør for et kursus for bestyrelsesmedlemmer. Alle med relation til bestyrelsesarbejde i en
frivillig forening var velkomne.
FUR er også med på Mælkefestivalen og Varde Messerne.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Anna-Lis og Carl Christian, som begge har ydet en
mangeårig indsats for vores udviklingsråd. I har hver på jeres måde sat præg på arbejdet med en klar
mening.
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Jeg vil samtidig gerne byde Rikke og Lars velkommen i vores bestyrelse. Jeg ser frem til samarbejdet.
Sidste år fik vi også 2 nye bestyrelsesmedlemmer, så nu er over halvdelen af bestyrelsen nye, så det er
spændende, hvor det bringer os hen.
Tak for ordet.

