
Fælles beretning HHST 2019 

I Varde Kommune har vi 9 udviklingsråd. I vores udviklingsråd dækker vi Hodde, Horne, Sig og Tistrup. Vi 

har 2 repræsentanter fra hver by på nær Hodde. Hodde har dog også mulighed for 2 repræsentanter.  

Udviklingsrådsmodellen indeholder også et overordnet organ FUR – Fælles udviklingsråd, hvor hvert 

udviklingsråd har én plads. Rikke er vores repræsentant i FUR.  

Vi afholder i vores udviklingsråd 4 bestyrelsesmøder om året. Vi planlægger at holde møderne tæt på 

møderne i FUR, så Rikke kan høre vores kommentarer til dagsordenen, som er sendt ud til FUR møderne.  

Jeg synes, at vi har en god bestyrelse med masser af erfaring, men vi må også erkende, at vore 

bestyrelsesmedlemmer også har andre gøremål, så det er meget sjældent, at vi alle er samlede til 

bestyrelsesmøderne. Til trods for det, er det min klare opfattelse, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer nok 

skal komme til orde, hvis de har noget på hjerte. Det vil typisk ske via en mailkorrespondance, som ofte er 

kort og præcis.  

Vi har en god tone og godt humør i bestyrelsen. På møderne deler vi også ud af vore midler. Det er op til 

vore byer og områder at ansøge. Ansøgninger bliver som ofte opfyldt. Derudover deler vi også ideer.  

Udover vore bestyrelsesmøder deltager vi også i et forårs- og efterårsmøde med byrådet. Disse møder kan 

være med meget svingende resultat. I den ene grøft kan det være gruppearbejde, hvor vi på kort tid skal 

brainstorme om fx tiltag omkring bosætning og i den anden grøft kan vi drøfte emner med 

lokalpolitikkerne. Emner vi har forberedt inden mødet. Jeg ser frem til de møder, hvor vi har dialogen med 

lokalpolitikkerne. Gruppearbejdet kan jeg godt undvære. Jeg mener ikke, at det giver nogen værdi hverken 

for Kommunen, Byrådet eller os udviklingsrødder. 

Jeg har i den seneste tid fra flere sider fået meldinger på, at der mangler en rød tråd i det arbejde, som 

Varde Kommune beder os i udviklingsrådene deltage i. Det synes jeg er synd, for det betyder, at vi ikke går 

helhjertet ind i arbejdet. Det er spild af tid.  

Som jeg sagde før, så er det Rikke, som deltager i FUR møderne. Hun føler heller ikke, at FUR møderne giver 

meget mening. Det kan til tider være lange diskussioner for at få ret. Der kan til tider også være kamp 

mellem medlemmer af FUR og kommunens embedsmænd. Det kan på ingen måde være acceptabelt.  

Inden jeg slutter vil jeg nævne Frivillighedsprojekt. Projektet bliver afviklet på vore 3 skoler. Her bruger vi 2 

formiddage. Elever i 5-6 klasse bliver ledt igennem, hvad det vil sige, at være frivillig og hvad der skal til for 

at lave en forening. Vi forventer, at vi kan genoptage dette næste år. Projektet skulle have været afviklet i 

foråret men blev aflyst pga. Corona. 

Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i den tid, som er gået siden 

seneste generalforsamling og jeg håber, at det vil fortsætte i den kommende tid.  

 

Tak for ordet. 


