
Møde i HHST   
 

Dato: 14 august 2017 Sted: Hodde-kro  Kl. 19.00  
Deltagere: Karl Christian, Morten, Heino, Per, Anna-Lis, Anton(Ref.) 

Afbud: Erik, Christian 

Punkt Noter 

- 1 Godkendelse af referat fra sidste møde samt 
dagsorden. 

Godkendt 

- 2 Regnskab v. Per Per skal have en kopi af Mortens kørekort til 
Andelskassen 
Per gennemgik banktransaktionerne 
Kontosaldo 49.000 kr. heraf er 11.000 kr. afsat  
Der var indkommet afsøgning fra Tistrup Udvikling som 
blev tildelt 3.000 kr. 

- 3 Landsbypedel v. Karl Christian 
 
 

Landsbypedel modellen kan bruges som en 
seniorordning. Landsbypedel skal være tovholder. 
Lokalt skal borgere hjælpe til. Landsbypedellen skal 
udstyres med bil og trailer.  
Landsbypedel kan også bruges til småreparationer. 
Heino vil tage punktet med til mødet på torsdag under 
eventuelt.   

- 4 Møde med Plan- Teknik direktør 
- Der er ikke fastlagt et møde 

 
 

Lisbeth vil fremadrettet tage med rundt og skrive 
referat.  
Vi vil tage det op, når vi har punkter, som han kan tage 
sig af. Vi vil vise Hodde og Horne frem ved næste 
besøg. Efter kl. 15.00. 
Vi tager opfordring med tilbage til vores bagland for at 
høre, om nogen har nogle punkter. 
Punkt til møde:  

 Cykelsti fra Sig til Tistrup 

 Plankeværk ved Sø i Tistrup 

- 5 Efterårsmødet den 17. august  
- Heino og Morten deltager. Dagsorden er 

udsendt. 
 
 
 
 

2 min: 

 Anlægget i Tistrup  

 Opstart af Byskoven i Tistrup 

 Sig Udviklingsplan 

 Hodde, Varde Å dag 

 Horne, Ny bålhytte i Vikingelunden 

 Horne, Ansøgning til Blomstrende Landsby er 
indsendt 

 Hodde, Letbæk Ny hytte, bænke rundt om 
søen samt stier 

- 6 FUR-mødet 7. august 
- Dagsorden udsendt 4. august 17 
- Referat udsendes så snart det er udkommet. 

Se særskilt referat fra FUR møde 
Mødedeltagerne spørger lokalt, hvor vi vil have kunst 
 

- 7 Ruban forum. 
- Hvad sker der i Ruban v. Erik  

Udsættes til næste møde 

- 8 Møde kalenderen/Arrangementer  
- ”Vi er landet” 23. sep. kl. 10-14 Bramming 
- ”Landsbyen lever” 30. sep. Kolding 
 

Heino skal have tilbagemelding snarest, om vi vil 
deltage i de 2 arrangementer 
Anton er tilmeldt til d. 30/9 2017 
 



- 9 Bordet rundt. 
 
 
 
 
 
 

Sig: Sig Vækst arbejder med Udviklingsplanen. De 
overvejer at oprette en Fond samt en forening til 
videre vækst i byen.  
Tistrup: Renoveringen af søen er færdig. Opstart af 
Byskoven. Samarbejde med Skolen omkring 
tilplantning.  
Hodde: Varde Å dag. Projekt: Letbæk Ny hytte, bænke 
rundt om søen samt stier. Lokal gruppe arbejder på at 
købe huse op i Hodde.  
Horne: Ny bålhytte i Vikingelunden. Ansøgning til 
Blomstrende Landsby er indsendt. 

- 10 Evt. 
 

- Hjemmeside gennemgang v. Anton/Erik 
 

- Næste møde 9. oktober Horne Hallen 
 

Morten forsøger at finde beretninger for 2015 via 
Ragnar. 
Vi udsætter Hjemmeside til næste gang 
 
Lokalet er bestilt 
 
Arrangement mellem byerne. 
 

 

 


