Møde i HHST
Dato: 16 juni 2016

Sted: Birgittegården Sig

Deltagerer: Anton, Karl Christian, Heino og Anne-Lis
Punkt
-

-

1 Godkendelse af referat fra sidste møde samt
dagsorden.
2 Møde med plan og teknik direktør Varde
Kommune 13 september:
Emner:
Mødested

-

3 Fur
Kulturudvalget
Sidste møde i FUR referat udsendt

-

4 Mælkefestival Hellehallen
16. og 17. september

-

5 Film HHST
Frivillighedsprojekt

-

6 Arbejdsgruppe vedr. dagtilbud og skoler v.
Anton

-

7 Varde Kommunes planhæfte over byerne
Møde 29. august

-

8 HHST ekskursion
Udvalg nedsættes ?

-

9 Bordet rundt
Tistrup
Hodde
Horne
Sig

-

Kl. 19.00
Noter
OK
13. september. Formodentlig fra 15 - 18
Tager på rundtur i Tistrup og ender i Bødkerhuset, hvor
mødet holdes.
Punkter til mødet efterlyses. Aktuelle problemstillinger
er kærkomne.
Reservering af Bødkerhuset og lille forfriskning (Karl
Christian)
1. De kulturelle råd vil gerne have, at vi udbreder
kendskabet til dem. (De 4 nye råd).
2. Mødet med Økonomiudvalget bør
forventningsafstemmes, idet der blev meget fokus på
enkelte projekter. Måske skal man aftale taletid til
hvert udvalg.
3. 21. sept. kl. 19. Kursus for udviklingsmedlemmer:
”Rekruttering af frivillige”.
4. 10 års jubilæum for Udviklingsrådene. (Karl Christian
har 200 kuglepenne, som medbringes til næste møde)
5. Filmprojektet – nu er der mange små projekter i
gang.
6. Der er afholdt møde med kunstudvalget. De ønsker
at udbrede mere viden om kommunens kunst.
Udviklingsrådet etablerer en stand. Der er brug for
bemanding fra HHST.
Vi ønsker en lille korrektion, hvor introduktionen
indeholder lidt mere information om selve projektets
forløb. (AL sender forslag til Jimi Rosa)
Der er afholdt 2 møder med blandede grupper. I alt 5
grupper. Der er mange ting i spil, og der er ingen tvivl
om, at der virkelig skal rystes i posen, og livremmen
skal strammes ind. Forløbet afsluttes midt i september.
Anton kæmper for et forslag, der går på, at vi beholder
børnene indtil 3. klasse i lokalsamfundene.
Afholdes fra kl. 15 – 20, hvor alle byerne kan komme til
orde i forhold til byplanlægning

Hanne er behjælpelig med at skabe en kontakt til
Åbenrå. En anden mulighed kunne også være årets
landsby 2013 – Nørager på Djursland.
En mulighed er at gøre det i september eller til foråret.
Udvalg nedsættes med Karl Christian og Anne-Lis
Horne: Har afholdt formandsmøde.
Det første blad i Den blomstrende Landsby er ved at
være på plads.
Det gamle Strangko er blevet udlejet lidt mere.
Der er etableret en støtteforening for børn og unge i
Horne.
Tistrup: Udviklingsplanerne. Projekter er igangsat.

-

10 Økonomi v. Mai-Britt

-

11 Evt. – Husk datoer i efteråret.

Der skal indkaldes til en opfølgning i efteråret.
Ved Open Night havde Hodde-Tistrup Udviklingsplan et
telt opsat.
Sig: Der er afholdt formandsmøde her i foråret. Vi har
planlagt at igangsætte udviklingsplan for byen i 2017.
Ved byfesten blev der indsamlet 82.000 kr. til en fond.
De foranstaltes af arrangementsudvalget. De 40.000 kr.
er øremærket til børn og unge i byen.
Frivillighedsprojektet for 6. klasse på Thorstrup Skole
er afviklet. Det gik godt og er der er optaget en lille
video til promovering af projektet og udviklingsrådet.
Det er blevet besluttet, at give 5000 kr. til HoddeTistrup Udviklingsplan (forplejning) ved Carsten
Mortensen.
Kassebeholdningen er ca. 60.000 kr.
1. 29. aug: Temadag om planhæfter/bybøger evt.
invitation til borger og sorgneforeninger.
2. 7. sept. kl. 18.30: Næste møde i HHST arr. af
udviklingsrådet Tistrup
3. 13. sept: Møde med direktør og plan og teknik i
Tistrup.
4. 16./17. sept: Mælkefestival
5. 21. sept: Efterårsmøde med ØK-udvalget. Heino og
Karl Christian deltager. Rådhuset.
+ Kursus for alle udviklingsrådsmedlemmer.

