
Møde i HHST 
 

Dato:  14. september 2015 Sted:  På Hoddekro Kl. 19.00 

Fremmødte: Heino, Anne-Lis, Henrik, Per, Anton. 

Fraværende: Karl Chr., Mai-Britt, 
 

Punkt Noter 

- 1 Godkendelse af referat fra sidste møde samt 
dagsorden. 

Godkendt 

- 2 Frivillighedsprojekt Endelig drejebog på frivillighedsprojektet v. Anne Lis. 
Anne-Lis mailer nyeste eksemplar. 

- 3 Cykelfestival evaluering 
 
 
 
 
 

Forsøgt at få samlet annoncering, hvilket ikke skete, men 
der kom trods alt ca. 25 til lokalt cykelløb torsdag. 
Lørdags arrangement blev aflyst, men søndags-
arrangement var godt. 

- 4 Flygtninge i vores område, hvordan kommer vi 
videre? 

 
 
 
 
 

Svar fra Ølgod er sendt rundt på mail.  
Møde den 1. oktober kl. 17.00 (mail er sendt rundt) 
Møde den 1. Oktober på varde rådhus kl. 17..  
Vi prøver at finde en lokal som vil tage til mødet. Skal 
have mail på personen. Ingen offentlig annoncering. 

- 5 Fur møde den 15. september 
 
 
 
 
 
 

Jeg sender dagsorden rundt så snart den forlægger. 
Diskussion du fra den. 
Dagsorden sendt rundt.  
Gennemgang af udviklingsrådenes brug af egne midler. 
HHST holder fokus på at støtte udvikling i lokalområdet. 
Kom med nye projekter til udvikling. 

- 6 Vedtægter Jeg har efter bedste evne prøvet at rette vores 
vedtægter. Vedhæftet. Rød=kan slettes, Grøn=ny tekst 
 
Ragnar sletter det røde og beholder det grønne, og 
sender den til Heino. 

- 7 Møde med ØK-udvalget Varde Kommune 
  

Anton og Heino deltager, emner diskuteres. 

- 8 Bordet rundt 
 
 
 
 
 
 
 

-Horne. Salg af Boumatic. Søren hvid vil kontakte HHST. 
-Hodde. Varde å dag, meget vellykket. Byskilte bliver 
droppet, man bruger nogen genbrugs byportaler. 
-Sig. Karsgårde dag. Gode velkomst ambassadører.  
-Tistrup.  
    -udviklingsplan. 
    -formandsmøde sidst i oktober.(vigtig før 
udviklingsplan lancering 3-11-2015.) 



- 9 Evt. -penge til info om nye medlemmer til HHST ? 
(synliggørelse af valgt til HHST i Tistrup) 
-Velkomst ambassadører trøjer. Er der interesse for det 
?. Ja Heino køber ind.  
-Næst møde er jule frokost. Ragnar tager fat i Bødkerhus 
og evt. mad fra Hallen. 2. dec. Eller 8. dec. 

Det er Bødkerhuset den 
2. december kl. 18:00. 

-   

 

 


