
 
 

Referat 
 
 
Den 8/09 - 2014 –   Henry Koch
 
Referat af 19.06.2014 og dagsorden
 
1. Ny LAG periode 

a. Møde den 16.september i Helle Hallen med start kl 17.00
b. Henry opfordrer, at man 
c. 2 nuværende bestyrelsesmedlemmer fra Tistrup genopstiller 
 

2. Valg til 4 råd – FIK(Fritid-, Idræt
Det lykkedes at få en lokale repræsentanter valg 
  

3. Udviklingskatalog 
a. Vi skal have arbejdet med udviklings
b. Det burde være et værktøj, en metode til at fortælle om hvad der arbejdes med

 
4. Synliggørelse 

a. Det fælles projekt med at få lavet et projekt med en
være med til at synliggøre udviklingsrådet.
 

5. Tilbagemelding FUR-møde 
 a. Arbejdsgruppe for evt. ny organisering af UR

� Der har været afholdt møde 2. med borgmester, 2 viceborgmestre og 
kommunaldirektør (kun 2 fra UR var 

� Tilbagemelding lyder på at der anbefales at afsættes et millionbeløb til 
projekter fra UR ( medbringes til budgetforhandlinger)

� Det skulle være muligt at få lånegarantier til LAG
afventer noget jura!

 
 b. Møde med Bent Peder Larsen !

� Tistrup og Hodde aftaler det vider forløb direkte med Bent Peder Larsen
� Horne og Sig tager evt. direkte kontakt

 c. Visionsmøder 
� Tistrup og Hodde afholder Borgermøde den 12.september 

kommunen 
� Horne og Sig overvejer

d. Næste møde med byråd
� Efterårets møde med Byrådet er aftalt til mandag den 17. november 2014 kl. 

17.00 – ca. 21.00 i Hodde

Dato: 14.9.2014

Referat - bestyrelsesmøde 

Henry Koch, Diget 8 - 6862 Tistrup 

dagsorden godkendt 

a. Møde den 16.september i Helle Hallen med start kl 17.00 
Henry opfordrer, at man møder op for at repræsentere lokalområdet

c. 2 nuværende bestyrelsesmedlemmer fra Tistrup genopstiller  

, Idræt- og Kulturpolitik) vision 
lykkedes at få en lokale repræsentanter valg – men stor repræsentation fra Varde

arbejdet med udviklingskataloget og ha´ det gjort 
b. Det burde være et værktøj, en metode til at fortælle om hvad der arbejdes med

a. Det fælles projekt med at få lavet et projekt med en ”fortælling om frivillighed” kan 
være med til at synliggøre udviklingsrådet. 

a. Arbejdsgruppe for evt. ny organisering af UR 
Der har været afholdt møde 2. med borgmester, 2 viceborgmestre og 
kommunaldirektør (kun 2 fra UR var tilstede) 
Tilbagemelding lyder på at der anbefales at afsættes et millionbeløb til 
projekter fra UR ( medbringes til budgetforhandlinger) 
Det skulle være muligt at få lånegarantier til LAG-projekter 
afventer noget jura! 

nt Peder Larsen ! 
Tistrup og Hodde aftaler det vider forløb direkte med Bent Peder Larsen
Horne og Sig tager evt. direkte kontakt 

Tistrup og Hodde afholder Borgermøde den 12.september 
 

Horne og Sig overvejer 
Næste møde med byråd 

Efterårets møde med Byrådet er aftalt til mandag den 17. november 2014 kl. 
ca. 21.00 i Hodde-Tistrup Hallen.  

.2014 

møder op for at repræsentere lokalområdet 

men stor repræsentation fra Varde 

og ha´ det gjort mere synlig.  
b. Det burde være et værktøj, en metode til at fortælle om hvad der arbejdes med 

”fortælling om frivillighed” kan 

Der har været afholdt møde 2. med borgmester, 2 viceborgmestre og 

Tilbagemelding lyder på at der anbefales at afsættes et millionbeløb til 

projekter – endelig afklaring 

Tistrup og Hodde aftaler det vider forløb direkte med Bent Peder Larsen 

Tistrup og Hodde afholder Borgermøde den 12.september – incl. bistand fra 

Efterårets møde med Byrådet er aftalt til mandag den 17. november 2014 kl. 



 
 

6. Høringssvar fra UR 
 a. Vi bør fortsætte vores bestræbelser med dialog omkring høringssvar. 
 b. Vi kan alt andet lige svare så godt vi kan, for at gøre opmærksom på vores         

holdninger 
 c. Vi ønsker at vide hvem høringssvar er sendt. 
 
7. Planstrategi og Kommuneplan 2017 

a. Dialogmødet finder sted den 9. oktober kl. 16.30-18.30 i mødelokale 2 på Toften 2 i 
Årre. Når vi nærmere os mødet, så sender vi en mere konkret dagsorden for mødet til 
Jer. 

 
 
8. Bordet rundt 
 a. Sig afholder et aftenmøde med tema ”info-tavler” 
 b. Horne afholder beslutningsmøde vedr. ”blomstrende landsby” 
 
9.. Næste møde 
 Julefrokost på Sig Hotel den 8.december 
 
 
Henry Koch 
  
 
 
 
Henry Koch 
 
 
 
 


