
Dato: 17.6.2014 
 
 

Dagsorden 
 
 
Mødested:  Den 19/06 - 2014 –   kl. 19.30  
Per Jespersgård 
Klokkedoj 17 i Horne 
 
Deltagere: Per Jespersgaard, Henry Koch, Anne-lis Brodersen, Heino Mølholm og Ragnar 

Johannsen. 
 
Godkendelse af referatet fra 17.03.2014 
Ingen kommentarer så godkendt. 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt dog med tillæg af HHST-budget 
3. Opfølgning fra sidste møde 

a. 21-05-2014 i Skovlund - Ansagerhallen 
b. De 3 punkter: 

a. Mellem finansering af projekter. 
Denne var drøftet og politikerne var med på at der skulle ændres noget. 
b. Flextider i daginstitutioner 
c. Erhvervs-service (Pang dang til borgerservice) 
Denne fik Heino luftet.  
d. Plads i busser til skole-elever. 

c. LAG-strukturmøde i Helle hallen den 24-4-2014. 
 De kører videre men i en ny struktur. 
d. Fælles projekt 
e. Heino foreslår et projekt med oplysning om alternativ energi som klasseundervisning til 5 – 7 
klasserne i skolerne. 

ii. Heino kontakter Kjeld Mathiasen, Thoustrup Skole. 
iii. Heino har sendt den videre. 
Denne arbejdes der videre med 

f. Udviklingskatalog 
a. Vi skal have kataloget mere synlig, og den skal på weben. 
Denne skal opprioriteres, da den er vigtig. Horne og Sig drøfter  
Samarbejde omkring ”Blomstrende Landsbyer”. 

g. Trafikgruppe 
a. Holger Bjørneskov er med her. 
b. Henry sender skabelon, som skal udfyldes.  
 Henry sender skabelon, som skal udfyldes.  
 

h. Synliggørelse 
a. HHST ønsker, at forøge synligheden af HHST, ved at bruge flere midler på 
borgermøder og projekter. 
b.Vi har startet med høringen. 
c.Vi vil lave et projekt hvor vi ønsker at fokusere på de unge. Det vil sige vi vil prøve at 
lave et ”rollespil” som skal foregå i 2014. Anne-Lis vil prøve at finde en/nogen som kan 
skrive et stykke, hvor vi ønsker at involvere 6 klasse på Horne, Sig og Tistrup skole. 



Temaet skal være ”Ildsjæle” og ”Vi skal stå sammen”. Formålet er at gøre de unge 
opmærksomme på at vil man nået, så skal man selv gå forrest.  
 

4. Tilbagemelding FUR-møde 
 a. Arbejdsgruppe for evt. ny organisering af UR 
 Henry fortalte om gruppen, og om at man har funden de 4 fra udviklingsrådene, og  
 kommunen stillede også med 4. Referat fra FUR-møde kommer særskilt. 
 b. Møde med Bent Peder Larsen ! 
 Bent Peter Larsen, Varde Kommunes direktør for Plan, Kultur og Teknik. 
 Bent er villig til at komme ud til byerne og se hvad byerne har af udviklings planer.  
 Han har allerede været i bla. Ølgod. Han har gjort det klart at byer med en plan, har et  
 plus.. 
 c. Visionsmøder 
5. Høringssvar fra UR 
 Ragnar er i gang, men skal husk at de 2 sider midt i bla. Ugeavisen også kan bruges af  

udviklingsrådene. Der kommer annoncer i Lokalavisen, og måske ugebladet hvis vi kan nå at få det 
med. Vi skal prøve at have det sat op i Skoler og børnehaver. 

  
 
6. Bordet rundt 
Horne:  
 -Projekt ”nabohjælp”, for at forebygge indbrud. 
 -Sogneforeningen arbejder på at få en ”blomst” i forbindelse med ”blomstrene  
 -Horne Posten, er foreningerne enige om at den skal der arbejdes for. 
Sig: 

-Karlgårde-event den 7-9-2014. kl. 10 til 15.  http://www.karlsgaarde.dk/Karlsg%C3%A5rde-Dag-2014  
Der er også en Stand for udviklingsrådene i Varde Kommune. 
 

Tistrup:  
 -Vandrestierne er ”næsten” færdige. Der mangler kun at få lavet historier, og  
 Geocaching. 
 -Sprog & Lektie cafe i sognehuset i Tistrup , for alle som har lyst til at hjælpe  
 tilflyttere, med sprog og lektier, eller bare at snakke det danske sprog. 
 -Der er ”Mad på tværs” den 28-6-2014 hvor Sprog & lektie cafen, har arrangeret at  
 man kan komme med sin egen mad og vi deles om alt maden. 
 
Hodde: 
 -Varde å dag den 24-8-2014.  
  
7. Næste møde 
8. Evt.  
HHST-Budget 
 Der bliver brugt penge på at synliggøre HHST. Det vil sige, reklamer til møder, og  
 hvis man har stande, ved events i HHST-området.  
 Kasseren og formanden skal som minimum godkende beløbet. 
 
Henry Koch 
 
 
 
 

http://www.karlsgaarde.dk/Karlsg%C3%A5rde-Dag-2014

