
Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet 

Torsdag den 21.08.2014 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Bryghuset, Tværgade 7, Ølgod 

(spisning ca. kl. 18.30) 

Bemærk for de interesserede er der rundvisning til Ølgods skulpturer kl. 16.00. 

Mødested Kulturhuset, Vestergade 5, Ølgod, hvor Rigmor Bek Pedersen tager imod 

og viser rundt. Rundvisningen slutter kl. 17.00 ved Bryghuset.  

Mødedeltagere: Jens Peter Christensen, Helle Øst – Henry Koch, HHST – Gert Lindberg, Helle Vest – Hans 

Dam, Blaabjerg – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Niels Kristian Hindsig, Varde By – Karin Nielsen, 

Skovlund-Ansager og Carl Holst Ølgod.  

Blåvandshuk Udviklingsråd var ikke repræsenteret.  

 

Dagsorden Referat 
1. Orientering om puljen til 

landsbyforskønnelse, oprensning af søer 
m.m. v/driftschef Bjarne Fly, Varde 
Kommune  
 
Varde Kommune har i lighed med sidste år 
afsat 100.000 kr. til forskønnelse af et eller 
flere landsbyer. Konkurrencevilkårene er 
sendt til udviklingsrådene pr. mail 15. juli.  
 
Som det fremgår af vilkårene, så er det 
udviklingsrådene der foreslår landsbyer til 
at modtage midler til forskønnelse. Der er 
mulighed for at indstille flere, men i den 
sidste ende vil Udvalget for Plan og Teknik 
udvælge 2-3 landsbyer.  
 
Frist for indsendelse af forslag er torsdag 
den 28. august og de skal sendes direkte til 
Ellen Margrethe Hansen, Driften på 
elmh@varde.dk  
 
 
 

Bjarne Fly gav en orientering om puljen til 
landsbyforskønnelse. Udvalget træffer afgørelse 22. 
september, om hvilke/hvilken landsby der får del i 
puljen.  
Der er sat penge af til landsbyforskønnelse i de 
kommende år i budgettet.  
 
Kriteriet er at landsbyen skal trænge til 
forskønnelse og det skal gøre en forskel. Frivilligt 
arbejde tæller også med.  
 
Oprensning af søer:  
Både kommunen og forsyningen har søer i Varde 
Kommune.  
I 2012 blev der oprenset søer i Ølgod og i Tistrup 
I 2013 var det 2 mindre søer i Tistrup 
I 2014 er det i Outrup 
I 2015 er de tilbage i Ølgod igen.  
 
Der er rift om forskønnelse af søer.  
Udviklingsrådene må gerne melde ind, hvis der er 
ønsker til oprensning af søer i 2016. 
Driften vil gerne støtte med lidt grej, hvis folk selv 
vil rense det op.  

 
2. Bosætning af flygtninge 

v/integrationskonsulent Pia Maria Nielsen, 
Varde Kommune 
 

Pia Maria Nielsen gav en orientering om 
integrationsarbejdet i Varde Kommune. Den bedste 
integration kommer i de små samfund.  
Pias område dækker alle udlændinge i Varde 
Kommune. Det er svært at finde boliger til 



./. Sagsfremstilling fra Pia Maria Nielsen er 
vedhæftet dagsordenen.  
 
Undersøgelser viser, at en meget stor del af 
flygtningene levere relativt isoleret fra de 
øvrige borgere i det danske samfund. Selv 
når flygtningene kommer i arbejde eller ind 
på uddannelsesinstitutionerne er det svært 
at komme i kontakt med det omgivende 
samfund.  
 
Social og Sundhed, Pia Maria Nielsen ønsker 
derfor en dialog med FUR om:  
 
1) Udviklingsrådenes muligheder og 
udfordringer med inddragelse i modtagelse 
af ny ankomne flygtninge i lokalområdet.  
 
2) Udpegning af udviklingsrådenes konkrete 
tilbud i forbindelse med integration af nye 
borgere 
 
3) Mulig udpegning af lokaliteter udenfor 
Varde City 
 
4) Vil udviklingsrådene kunne bidrage med 
information, der kan hjælpe med at 
fremskaffe hensigtsmæssige boliger? 
 
Til drøftelse.  
 
 

flygtninge i Varde Kommune, og derfor opfordres 
udviklingsrådene til at melde ind til Pia Maria 
såfremt de har kendskab til egnede boliger til 
bosætning af flygtninge.  
I øjeblikket er det enlige Syrere vi får til kommunen.  
 
Ligeledes opfordres udviklingsrådene til at melde 
tilbage, hvis lokalområdet vil gøre en indsats for 
flygtningene. Det kunne fx være at invitere dem 
med til deres arrangementer og møder. Erfaringen 
viser, at flygtningene gerne vil arbejde og gerne 
inddrages i lokalsamfundet.  
 
Der var positive tilbagemeldinger fra Ansager og 
Billum.  
 
Pia Maria kan kontaktes på 7994 6823 eller mail: 
pimn@varde.dk og mobil 3032 6468 

3. Nabohjælp v/politikommissær Bjørn 
Pedersen, Varde Lokalpoliti  
 
Ikke alle byer i kommunen er lige aktive, når 
det gælder om at tilmelde sig til Nabohjælp.  
I Varde Kommune er antallet af 
nabohjælpere steget fra 442 til 732 på snart 
et halvt år.  
Dette tal dækker dog ikke over en fremgang 
i alle byerne. Varde by tegner sig alene for 
418 nabohjælpere, mens byer som Henne 
og Vejers ikke har nogle og Billum kun har 
én.  
 
Politikommissær Bjørn Pedersen giver en 
orientering om muligheden for at lade sig 
registrere i områderne og fordelene ved 

Bjørn Pedersen gav en orientering.  
Det kan anbefales at se på hjemmesiderne 
www.nabohjælp.dk  
www.dkr.dk (Det Kriminalpræventive Råd) 
 
Man kan få tilsendt brochurer og kort m.m. hvis 
man ønsker at tilmelde sig nabohjælp.  
Der er ligeledes mulighed for at søge Tryg Fonden 
om skilte til synliggørelse af Nabohjælp i området.  
 
Politiet kommer gerne ud og orienterer om 
Nabohjælp ved arrangementer i lokalområderne. 
 
Det er vigtigt, at man ringer til politiet, hvis man 
observerer noget ulovligt i områderne.  
 
 



Nabohjælp.  
 
 
 

  

4. Karlsgårde dag søndag den 7. september.  
Aftale om bemanding m.m.   
 
Anne-Lis Brodersen fra UR HHST har lovet 
at stå for at koordinere planen for folk på 
standen og være med til at støtte op om 
arrangementet.  
 
Telt, borde og stole er bestilt og det er 
samme størrelse som sidste år.  
Ole Andreasen, UR Ølgod har booket teltet, 
der leveres i Tambours have lørdag den 6. 
september. Der er behov for et par 
hjælpere til opsætning.  
 
Hanne har bestilt T-shirts med UR logo til 
alle udviklingsrådene (Udleveres på FUR 
mødet). Der er ligeledes bestilt kuglepenne 
med ”Udviklingsrådene Varde Kommune” 
indgraveret. Kuglepennene kan bruges som 
strøgaver til besøgende, hvorimod det er 
tanken at bemandingen på standen ifører 
sig udviklingsråds T-shirts. De er således 
ikke til udlevering.  
 
Som vi tidligere har besluttet, er det 
overordnede tema i år: Synlighed og 
synliggørelse af udviklingsrådene. Dette kan 
vi medvirke til ved en konkurrence 
(spørgeskema) gående på UR-info krydret 
med spørgsmål i f.t. hvad der sker i 
området.  
 
Forslag imødeses gerne.  
 
Hanne sørger for præmier til konkurrencen.  
 
Traditionen tro dekoreres teltet med UR 
bannere, roll-ups, beach-flag og der 
udleveres Pixi udgaver om udviklingsrådene 
samt de 7 foldere om ”Ruter i Varde 
Kommune”: Løb – Landevejscykling – 
Mountainbike – Ridning – Kajak-Kano – 
Geocaching – Vandring 
 

Alle udviklingsråd opfordres til at melde tilbage til 
Hanne senest 28. august, hvorvidt de kan stille med 
et par stykker til bemanding og opsætning af teltet.  
 
Anne-Lis Brodersen har lovet at koordinere 
bemandingsplanen og kan kontaktes på 
mailadresse: raskogbrodersen@mail.dk  
 
Følgende tilbagemeldinger er på plads:  
 
Varde Opland: Walther: Søndag formiddag 
Helle Øst: Jens Peter: Søndag eftermiddag 
Helle Vest: Kim Andersen og Bjarne Tarp 
 
Og så er der brug for et par stærke folk til at hjælpe 
Ole Andreasen, Ølgod med opsætning af teltet 
lørdag.  
 
 



Forslag til bemanding m.m. drøftes. De 
udviklingsråd der ønsker at hjælpe, enten 
med opsætning/nedtagning af teltet eller 
bemandingen i løbet af søndagen, må 
meget gerne have navnene, og ønsket 
tidspunkt, klar til FUR mødet.  
 
 
 
 

5. Projekt ”Taxa-bus” 
Drøftelse af udviklingsrådenes fælles 
ansøgning til Grøn Pulje 
 
Projektgruppen har holdt to møder 
vedrørende ansøgningen om tilskud til et 
fælles projekt ”Taxa-bus”. Det forventes at 
kunne præsentere forslag til ansøgning for 
FUR den 21. august. Udkastet er i øjeblikket 
til kvalificering hos Teknik og Miljø i Årre.  
 
Til drøftelse og godkendelse før afsendelse 
af ansøgning til Grøn Pulje.  
 
 
 
 

Udviklingsrådenes fælles ansøgning blev drøftet og 
godkendt. Er sendt til Miljøstyrelsen den 22. august.  
 
Vi afventer sagsbehandlingen i Miljøstyrelsen og 
den endelige afgørelse.  
 
Der er rettet henvendelse til Energinet med 
spørgsmålet om projekt ”Taxa Bus – Kollektiv trafik 
2.0 i landkommune” kan medfinansieres af de 
såkaldte Vindmøllepenge.  
 
Svaret videresendes til FUR, så snart det er 
modtaget.  

6. Grundloven har jubilæum i 2015 
 
Drøftelse af et eventuelt arrangement i 
samarbejde med udviklingsrådene som 
demokratisk organisation.  
 
I 2015 kan Danmark fejre 100-året for 
grundloven af 1915, der blandt andet gav 
kvinder stemmeret. Med 
grundlovsrevisionen var demokratiet ikke 
længere forbeholdt de få, og i dag præger 
principperne om ligeværd, lige rettigheder 
og demokratisk deltagelse på den ene eller 
den anden måde alle danskeres hverdag.  
 
Grundlovsjubilæet i 2015 er således en stor 
national begivenhed, som giver anledning 
til at fejre demokratiet og til at sætte fokus 
på dets udvikling og på demokratisk 
deltagelse.  
 
Som et led i markeringen af 

Forslaget blev positivt modtaget og vi arbejder 
videre med forslaget. Punktet genoptages på næste 
FUR møde 8. oktober.  



grundlovsjubilæet i 2015 har Folketinget 
afsat 3 mio.kr. til en tilskudspulje, som 
administreres af Dansk Folkeoplysnings 
Samråd.  
 
Til drøftelse i FUR.  
 
 
 

7. Samarbejdet mellem Varde Kommune og 
Udviklingsrådene 
 
 
Carl Holst giver en kort orientering fra 
møde i arbejdsgruppen.  
 
 
 
På baggrund af udviklingsrådenes møde 
med økonomiudvalget har Walther Bech 
Sørensen ønsket en drøftelse af, hvad det 
er for tanker og ideer vi gerne vil have ført 
ud i livet.  
 
 
 
 

Carl og Walther gav en orientering om arbejdet 
omkring samarbejdet mellem Varde Kommune og 
udviklingsrådene.  
 
Arbejdsgruppen mødes igen den 8. september 
2014.  
 
Det forventes at kunne præsentere det færdige 
forslag på efterårsmødet med Byrådet den 17. 
november.  

8. Efterårets møde med Byrådet er aftalt til 
mandag den 17. november 2014 kl. 17.00 – 
ca. 21.00 i Hodde-Tistrup Hallen.  
 
Drøftelse af emner til dagsordenen.  
 
Vi har allerede modtaget det første emne til 
dagsordenen:  
 
Orientering om Vestbanen v/direktør Jens 
Kristian Ørnskov 
 
 
 

FUR ønsker et oplæg af Arne Bisgaard, Skive 
Kommune, som inspiration til dialogen på 
efterårsmødet og det kommende arbejde.  
 
Udover ”Resultatet af arbejdsgruppen vedr. 
samarbejdet mellem Varde Kommune og 
Udviklingsrådene” 
 ønskes en orientering om ”Rigets Tilstand, 
herunder budgetforhandlingerne”  
og endelig ”Orientering om Vestbanen”.  
 
 

9. Årets cykelkommune 2014 
 
I maj 2014 blev Varde Kommune årets 
cykelkommune 2014. Dette samtidigt med, 
at Byrådet har godkendt en plan for 
indsatser i forbindelse med servicering af 
cyklister i Varde Kommune.  
 

Hanne gav en orientering om de nedsatte 
arbejdsgrupper, der gerne vil have deltagere fra 
udviklingsrådene.  
 
Interesserede kan melde ind til Hanne, hvilken 
gruppe man gerne vil deltage i.  
 
 



I august starter en projektgruppe som skal 
arbejde med forskellige initiativer i 
forbindelse med Årets Cykelkommune. 
Foruden de interne fra forskellige 
forvaltninger i Varde Kommune er inviteret 
cykelklubber, SVUF, Ungerådet og VETR og 
Udviklingsrådene.  
 
Hanne deltog i gruppens første møde, der 
blev afholdt 13. august. Det er ønskeligt 
fremadrettet, at det er udviklingsrådene 
der deltager med en eller flere 
repræsentanter i de nedsatte 
arbejdsgrupper, for at få den brede lokale 
vinkel på at fremme cyklismen i forhold til 
børn og unge, turister, erhvervsliv og 
branding og markedsføring af Varde 
Kommune.  
 
Der blev nedsat følgende grupper:  
- Erhverv og Turisme 
- Bosætning 
- Sundhed 
- Børn og Unge 
- Naturformidling 
- Fritid og Kultur 
 
Der eftersendes materiale om de nedsatte 
arbejdsgrupper, hvor det forventes afholdt 
3 møder.  
 
Udviklingsrådene inviteres hermed til at 
være med i ovennævnte arbejdsgrupper.  
 
 

10. Udviklingsplaner  
 
Emnet har tidligere været drøftet i FUR, 
sidst ved mødet 12. juni, hvor direktør Bent 
Peter Larsen orienterede om 
udviklingsplaner for lokalområder i Varde 
Kommune.  
 
Omkring revision af udviklingsplaner for de 
ni udviklingsråd, afventer vi i første omgang 
a udviklingsrådene retter henvendelse, 
såfremt de har behov for revision af deres 
nuværende udviklingskataloger.  
 

 
Udviklingsrådet Hodde-Horne-Sig og Tistrup er 
interesseret i arbejdet.   
 
Vi arbejder videre med ovennævnte, og Hanne 
vender tilbage til Henry for nærmere aftale om 
hvor, hvordan og hvorledes.  



Varde Kommune står gerne til rådighed, det 
er blot at kontakte Hanne.  
 
 
 

11. Korte orienteringspunkter 
 
a) Varde Kommune har udgivet en folder 
med titlen ”Bo i Varde Kommune”.  
Et eksemplar af folderen udleveres til FUR 
med opfordring til at læse siderne fra deres 
eget område og sende rettelser/tilføjelser 
derefter til bosætningskoordinator Dorthe 
Lund på dolu@varde.dk  
 
b) Vindmøllepenge 
Der er sendt orientering til udviklingsrådene 
den 15. juli om mulighederne for at søge 
om midler fra de såkaldte vindmøllepenge.  
Varde Kommune giver gerne en 
forhåndsvurdering i forhold til de kriterier 
Energinet har præciseret i deres vejledning.  
Benyt jer af muligheden såfremt I har 
forslag til et projekt.  
Varde Kommune har politisk besluttet, at 
det er nærhedskriteriet på ca. 4,5 km., som 
Varde Kommune anvender som et vigtigt 
udvælgelseskriterie for projekter, som 
indstilles til støtte fra Grøn Ordning. Dvs. at 
det er nærområdet, der prioriteres og ikke 
udviklingsrådets samlede område. Klaus 
Bertram Friis kan kontaktes angående 
spørgsmål til ordningen.  
 
c) Pulje til Landsbyfornyelse 2015 
(Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) 
Varde Kommune har fået bekræftelse på, at 
vi også har en landsbyfornyelsespulje til 
næste år. Vores budgetpost på 1,9 mio.kr. i 
2015 er dog lidt mindre end vores 
medfinansiering på 40%. Udviklingsrådene 
fik orientering om udmeldingen pr. mail 15. 
juli. Jens Josephsen kan kontaktes 
angående spørgsmål til puljen.  
 
 
d) Vadehavs Festival 4. – 7. september 
2014 
Der udleveres foldere til udviklingsrådene 

Taget til orientering.  



på FUR mødet.  
 
 
 
e) Åens Dag søndag den 24. august 
Se mere på www.vardeaadag.dk  
 
f) Direktør Bent Peter Larsen har besøgt 4 
udviklingsråd: Varde By, Varde Opland, 
Ølgod og Blaabjerg. Det er et tilbud til 
udviklingsrådene og det er blot at kontakte 
Bent Peter Larsen på bpla@varde.dk for en 
eventuel aftale.  
 
 

12. Eventuelt 
 
 
 
 
 

Niels Kristian om byvandring i Varde By med 
repræsentanter fra Byrådet og Direktionen.  
 
Walther angående invitation til 
Kulturnetværksmøde den 20. oktober kl. 17.45 i 
Ballum. Mailen er videresendt til FUR.  

13. Næste FUR møde foreslås afholdt onsdag 
den 8. oktober.  
 
Ældre- og handicapchef Thorkild Sloth 
Pedersen har ønsket at deltage i næste 
FUR møde med en drøftelse af konkrete 
ideer til samspillet med udviklingsrådene.  
 
Sted for mødets afholdelse skal aftales.  

Mødet holdes i Blaabjerg onsdag den 8. oktober kl. 
17.00.  
 
Hans Dam melder tilbage med adressen på 
mødestedet.  
 
Punkt til dagsordenen:  
Bordet Rundt – siden sidst: Orientering fra de 
enkelte udviklingsråd.  
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