2016-01-18 HHST møde i Hornehallen m. Referat

Møde i HHST
Dato:18 jan 2016

Sted: Horne Idrætspark

Kl. 19.00

Deltagerer: Heino Mølholm, Anne-lis Brodersen, Anton Peder Nielsen, Per Jespersgaard, Mai Brit Nielsen og Ragnar Johannsen.

Punkt

-

Noter

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
samt dagsorden.
2. Film om HHST v. Anne Lis

-

3. Flygtninge
Oplevelser i lokalområdet v. alle

-

4. Regnskab og Budget for 2016 v. Heino

-

5. Generalforsamling 2016
Sted og dato.
Emner til diskussion/event
Hvem er på valg?

Referat godkendt. Dagsorden godkendt.
-det blev aftalt at vi ønsker at filme skoleprojektet. Dvs.
at Anton kontakter Horne-Tistrup skole for at få aftalt
projekt-datoer og om hvordan 6. klasser fra Horne og
Tistrup kan have dette som et fælles projekt.
Sig ønsker at gentage projektet hos Thostrups 6 klasse i
foråret.
Sig har succes historie om samarbejde omkring
modtagelse af flygtninge. De har et godt hold, som er i
gang.
Horne har 2 flygtninge. Tistrup har lektiecafe.
Tistrup-FTF som kører projekt Mini Folkeuniversitet hvor
der er arbejdes med lov og ret, Tro og overtro, osv…
Mangler tilslutning fra nudanskere.
Hodde bruger deres eksisterende velkomsthold.
Det blev aftalt at de frivillige, der gerne vil gøre en
forskel, for de flygtninge der kommer til vores byer, skal
bruge venligboerne i Varde og omegn, til at
kommunikerer med hinanden, i stedet for at oprette
endnu en gruppe.
Heino retter stavefejl og sender til Ragnar så han kan
lægge regnskabet på nettet.
Posteringer for 2015 gennemgået og lavet budget for
2016. Heino sender rundt.
Regnskabet og budget blev godkendt. Mai-Britt afleverer
det til revisoren. Han skal endvidere spørges om han er
klar til endnu et år.
Det foregår den 15-3-2016 på Sig Hotel kl. 19:00.
Temaet skal være Flygtninge. Sig og Tistrup finder hver
en oplægsholder som giver et indlæg på 5 til 10 min.
Anton bliver foreslået som dirigent på
generalforsamlingen.
Mai-Britt gennemgår regnskab og budget 2016.
Det er ønsket at få fat i Varde Kommune evt. Louise
Thastrup til at fortælle lidt om processen med at
integrere nydanskerne.
Hver by kommer med 5 min indlæg til hvad der er
forgået i årets løb i deres by. Heino kommer med det
overordnede fra HHST.

-

6. Web-ansvarlig for den nye hjemmeside

-

7. Folkeskolereformen v. Heino
Fungerer reformer i lokalområderne
Frivillige til foreningerne/fritidsjob.
Lang transport tid

På valg:
Sig: Heino som modtager genvalg.
Horne: Per som modtager genvalg.
Hodde: Henrik. Genvalg ?
Tistrup: Karl Chr. og Ragnar. Der skal findes 2 nye.
Anton.

Heino var utilfreds med de lange skole dage hos
eleverne i folkeskolen. Der er eksempler på at eleverne i
7-9 klasse tage hjemmefra kl. 6.50 og er hjemme kl.
16.30. Derudover er der mange lektier. Lektiecaféen
virker ikke på alle skoler. Skolerne i Varde burde lære af
hinanden.
Tages med til møde den 30-03-2016 kl. 19:00 til 21:00.
Pixi-foldere kan hentes på rådhus.
Hanne har 50 stk. til hver by.
Kommunen vil have os til at bruge ”Vi i naturen”.
Alle byer behøver ikke nødvendigvis have industri, det er
fint blot at være et sted man bor.

-

8. FUR-referat
Pixi-foldere
Vi i Naturen
Møde med byrådet den 11. maj, hovedemnet:
Hvad skal lokalområderne leve af i
fremtiden? Hvad kan vi bidrage med?

-

9. Ansøgningstid til arrangementer v. Anton De andre byer undersøger om de har samme problemer
Ansøgningerne er blevet samlet til en, det der med deres byfester.
er lang behandlingstid.

-

10. Bordet rundt
Tistrup
Hodde
Horne
Sig

-

11. Evt.
Næste møde

Tistrup: arbejder med Udviklingsplan, TLP og
Ungdomsklub.
Hodde: Sogneforening skifter bestyrelse.
Horne: Formandsmøde, Bus-rute, HorneHal er
renoveret, Nytårskur
Sig: Ansøgning om penge til skole projekt i VK skrinlagt,
fordi de ikke mente der var tid nok til at udarbejde
ansøgningen. Flygtninge, Formandsmøde, Bloms 2.
Addidas fond giver 100.000,- til Tamburs Have.
Der afholdes orienteringsmøde med Varde Kommune
vedr. Holme Å. Udviklingsrådene Helle Øst og Vest
deltage ligeledes.
Næste møde er 22-3-2016 kl 19:00 på Hodde Kro, Mai
Brit arrangerer til 8 personer.

