
Møde i HHST   
 

Dato: 15. januar 2018 Sted: Stokbækvej 9, Sig  Kl. 19.00  
Deltagere: Karl Christian, Erik, Anton, Per, Heino og Anne-Lis 

Afbud: Morten 

Referat: Anne-Lis 

Punkt Noter 

- 1 Godkendelse af referat fra sidste møde samt 
dagsorden. 

- Godkendt 

- 2 Regnskab v. Per 
- Gennemgang og godkendelse af regnskab 2017 
- Budget 2018 
- Ansøgning om støtte 

- Der er bevilget ca. 2500 kr. til 
hustandsomdeling af folder vedrørende Sig 
Byskov. Udgiften kommer først i regnskabet 
2018, når regningen forlægger. 

- Når udviklingsrådet bevilger penge, er det 
bedst, at det bliver faktureret og udbetalt i 
samme år. 

- Regnskabet godkendt af bestyrelsen. 
- Budgettet godkendt. Der forventes et under-

skud i 2018, fordi vi gerne vil have pengene ud 
at arbejde. 

- Ingen ansøgninger dags dato. 

- 3 Generalforsamling 
- Dato: 17. april 
- Sted: Tistrup 
- Dirigent: Morten  
- Indlæg efter generalfors. 
- Annonce: Anne Lis 
 

 

- Datoen er ændret til den 17. april. 
- Karl Christian aftaler med hallen. 
- Spørgsmål/emner til Colin Seymour 

              Cykelturisme 
              Mountainbikebane 
              Åben virksomhed/hjem for turisterne 
              Fælles forståelse for imødekommenhed 
              Overnatningsmuligheder og toiletter i naturen 
              Mad og indkøb. 
              Tilføj mere ”lokalfunktion” til Appen Sydvest.dk 

- Annoncering: Starter med spisning, hvor HHST 
er vært. 

               Diskussion om turisme i baglandet, indlæg ved 
               turistchef ved Pro Varde Colin Seymour. 

- 4 Arrangement mellem byerne 
- Brainstorm 

 

- Vi vil gerne lave et samarbejde med 
lokalhistorisk arkiv i de forskellige byer til 
arrangementer, så man kan fortælle historier 
fra ens sogn. Idéen er så at invitere i alle 4 byer 
til arrangementerne og på denne måde åbne 
for en større fælles forståelse og 
sammenhængskraft. 

- Evt. et arrangement med besøg på Nørreholm 
Gods. 

- Hver by tager kontakt til lokalarkivet. 
- Tistrup og Horne lufter tanken om et fælles 

grundlovsmøde i det ny renoverede anlæg i 
Tistrup. (Sig bakker op om traditionen for 
grundlovsmøde i Tambours Have) 



- 5 FUR-mødet 11. december 17 
- Referat udsendt den 8. januar 18 
- Deltagelse på Varde Messerne 10.-11. marts 

 
- Frivillig forsikring 

 
 

- Evaluering af udviklingsrådene 
 

- Kunstudvalget 
 

 
- Vi skal være parate til at stå ved en stand på 

Varde Messerne. 
- Der arbejdes stadig på frivillig forsikring. Det 

kræver konstant ajourført deltagerliste, så man 
kan bevise, hvem forsikringen dækker.  

- Evalueringerne er besvaret. Det var en stor 
mundfuld. Vi afventer resultatet. 

- Udvalget opfordrer til, at vi kommer med 
forslag til nye kunstnere fra lokalområdet. 

- 6 Bordet rundt 
-  

- Horne: International julearrangement i hallen. 
(5 lande): mad, sang, dans. 80 deltagere 
Super godt arrangement. 
Horne har fået de 2 blomster til Blomstrende 
Landsby. 
Møde med Thomas Japp m.fl. (initiativ fra Stig 
Leerbeck) – 4 byggegrunde er sat til salg. Pris: 
50.000 kr. + tilslutning. 

- Hodde: Ingen repræsentant. 
- Tistrup: Savner en opfølgning på turen med 

Thomas Japp.  
Begrænset kontakt med borgerforeningen. 

- Sig: Der har været ekstraordinær 
generalforsamling vedrørende ændringer i 
ansøgningsformaliteter til ”Arven” (Sig 
Borgerforening) 
Der har været generalforsamling i 
borgerforeningen. 
Udviklingsplanen for Sig er sendt i høring. 
Der arbejdes på et klyngeprojekt omkring 
Karlsgårde Sø/Holme å kanalerne. Der har 
været møde med Varde Kommune, og de er i 
dialog med SE. 

- 7 Kommunikation 
- Hvad sker der i Ruban v. Erik 
- Hjemmeside v. Anton 

 
- Ingen informationer derfra. 
- Referater lægges op på siden. 
- Udviklingsplan fra hver på lægges på 

hjemmesiden. 
- Høringssvar fra debatten i hver by angående ny 

skolestruktur lægges ind på hjemmesiden. 
- Siden fungerer godt og er let tilgængelig. 

- 8 Møde kalenderen/Arrangementer  
- Forårsmødet med byrådet 18. april 17-21 
- Efterårsmøde med ØK 17-19.30 

              FUR-møder: 
              Tirsdag 6. februar 2018 
              ? April. Valg af årets landsby i Varde kommune 
              Torsdag 24. maj 2018 
              Tirsdag 14. august 2018 
              Torsdag 15. november 2018 

-  

- Heino deltager i møder vedrørende HHST indtil 
generalforsamlingen 17 april. 

 

- 9 Evt.: 
- Næste møde: 

19. marts kl. 19 i Hodde på kroen. 
Morten bestiller. 
Vi vil gerne have byernes beretning til 
generalforsamlingen klar til mødet. 

 


