Møde i HHST
Dato:

24-11-16

Sted: Horne hallen

Kl. 18.00

Deltagerer: Per, Carl Kristian, Heino, Anton, Erik og Anne-Lis
Punkt
Noter
-

1 Godkendelse af referat fra sidste møde samt
dagsorden.
2 Evaluering af tur til Mols
- landsbyklynger

Godkendt
Heino beskriver strukturen for Mols’ model.
”Organiseret kaos”, her er det initiativet og
engagementet, der er bærende.
God organisationsform. Toppen med økonomi og
marsterplan, foundraising, kommunikationsgruppe og
borgerinddragelse er de samlende kræfter og meget
vigtige.
Opfølgning på gruppernes projekter er også vigtige.
Vi parkerer den lidt til efter skolestrukturændringerne.
Føler vi os knyttet til området eller den lokale by?

-

3 Skole og dagtilbud

Der er etableret en facebookgruppe: ”Bevar
landsbyerne og de små samfund i Varde Kommune.”
”Alt, hvad vi har i dag, skal vi hjælpe hinanden med
også at have imorgen.”

-

4 Hjemmeside
Ruban

Anton vil gerne gå ind i repræsentantskabet i Ruban.
Anton og Erik laver en introduktion til brugen af Ruban
til HHST

-

5 Generalforsamling

Dato: Torsdag d. 6. april på Horne Kro kl. 19.00
Annoncering i Ugeavisen Ølgod/Varde, Lokalbladene
og Ruban: Anne-Lis
Bestilling af kro: Per
Kontakt til oplægsholder: Heino
Thomas Japp (plan og teknik)/ Mogens Pedersen
Oplæg: Hvordan sikrer Varde Kommune udvikling i de
små landsbyer? Hvordan får man hjælp og søger om
økonomisk bistand.
Forslag til drøftelse: Hvad er visionerne for, hvor
foreningerne i vore byer er om 5 år? (evt.
foreningmøde for alle 3 byer)

-

6 FUR møde 23. nov. 2016

-

-

FUR anbefaler at udvikle landsbyerne i stedet
for at lukke skolerne.
Intro til Boblberg.dk
Frivillig forsikring foreslås til et lovforslag i
Folketinget.
Indholdet til efterårsmødet var ikke
interessant. Kritikken videregives fra FUR
Kursus med Carsten Blomberg, hvor alle lokale
foreninger bliver inviteret med, skal ske i
foråret 17
Cafémøde om foundraising til
udviklingsplanerne sker d 7. dec.

-

7 Økonomi
v. Mai Britt

-

8 Bordet rundt

-

9 Evt.
Næste møde

Byrådets udviklingspulje er stadig på 400.000
kr. Der kan søges løbende.
Varde by vil fejre sin 575 års jubilæum

Saldo dags dato ca. 13.000 kr.
Der bør laves et loft til borgermøderne. Et forslag går
på ca. 5000 kr.
Til skolemøderne i Sig og Tistrup serveres øl og
sodavand.
Hodde/Tistrups udviklingsplan: Fitness-redskaberne
forsøges flyttet til anlægget, hvor der er flere brugere,
der kan drage nytte deraf.
Udviklingsplanerne kører stille fremad. 2 planer er
godkendt og regner med 2 nye ansøgninger til 15.
februar. Oprensning af søen ligger ikke under
udviklingsplanerne.
Horne: Der er afholdt et velfungerende formandsmøde
med punkter om skolen og Horneposten. Der er
etableret en støtteforening: HUBI, for børn og unge.
Sig: Der er afholdt et borgermøde angående
skolestruktur og efterfølgende etableret en
styregruppe.
Der er oprettet en erhvervsgruppe i Sig på ca. 20
mennesker.
Tirsdag d. 7. februar kl. 19 på Hodde Kro (booking Carl
Kristian)

