
Møde i HHST                               

 

Dato: 17. maj 2018 Sted: Sig  Kl. 19.00  
Deltagere: Anne-Lis, Karl Christian, Kristian, Morten, Per, Anton 
Afbud: Jens 
Referent: Anne-Lis 

Punkt Noter 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
samt dagsorden 
Jeg vil foreslå, at vi vender 
Konstitueringen ved mødet i august, da 
Jens ikke deltager d. 17/5 2018 

Godkendt 
 
Forslaget er accepteret 
 
 

2. Regnskab v/Per  Godkendt 

3. FUR-mødet 24. maj 2018 v/Karl 
Christian 
Nymindegab Kro 
Dagsorden: 
- Velkommen til nye medlemmer af 
FUR 
- Bordet rundt – 2 minutter fra hvert 
udviklingsråd 
- Evaluering af forårsmødet den 18. 
april 
- Udviklingsrådenes fremtidige virke – 
den videre proces og FUR’s forankring 
i arbejdet 

4.  
- Evaluering af kåringen af årets 
landsby 
- Korte orienteringspunkter 
- Evt. 
- Næste møde 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vi bakker op om processen, og at alle 
kommer i spil i en ny afstemning. Vi foreslår 
Jens Nielsen, Finn Ladegaard, Kitty 
Gamkinn. 

- Vores forslag er, at repræsentanter fra hver 
by, der har budt ind, mundtligt præsenterer 
ansøgningen, og at en uvildig 
dommerkomité foretager voteringen. 
Eksempelvis kan det være repræsentanter 
fra Varde, Ølgod og Oksbøl + 2 kommunale 
repræsentanter (Jørgen Nielbæk og Lisbeth 
Linding) 

             Anton sender Tistrups ansøgning til  



             landskonkurrencen rundt til alle i HHST 
 
Evaluering af messerne: 
Vi ser en berettigelse i at Udviklingsrådene 
deltager. 
Varde by havde lavet en meget flot og interessant 
udstilling, som trak mange til. 
Idé: Standen skal være mere interessant/levende. 
Eksempelvis kunne man have en tegner, til at tegne 
folks idéer ind på et kort, så man kunne se 
”fremtidens” Varde Kommune blive skabt billedligt. 
 
Info-stande: Forslag, at der også kommer tavler øst 
og nord for Varde (Lundvej/Ringkøbingvej). 
Det, der sættes ind på tavlerne skal have relevans 
for alle i kommunen. 
 

5. Information fra FUR 
- Landdistrikternes nyhedsmail 
- Tidsplan for budget 2019 
- Nye byggegrunde i Tistrup 
(Meddelelse om - statusskift i plan i 
Plandata.dk) 

Indtil videre sender Karl Christian informationer fra 
Lisbeth videre til alle. 

6. Evaluering af Generalforsamlingen Maden gav ikke yderligere deltagere til mødet. 
Colin lavede et rigtig godt oplæg. 
Dejligt, at lokale politikere bakker op om 
generalforsamlingen. 
Hvordan får vi solgt det rigtigt? 
Der skal være bedre styr på annonceringen. 
Det vil være fint med et tema, som kan være 
relevant for alle byerne. (eks. markedsføring og 
branding) – sættes på som punkt til kommende 
møder, så det bliver en løbende proces. 

7. Korte informationspunkter 
- Elmaster 
  Borgermøde 3. maj i Næsbjerghus 
  Høringssvar 
- Frivillighedsprojekt, status 

Formandens beslutning om mødet i Næsbjerg blev 
accepteret af alle. 
Det er vigtigt at dele borgerforslaget på alle æraer. 
En del høringssvar er sendt afsted her fra området. 
Bliver ikke til noget i år - desværre 

8. Hvem tager opgaven? 
- Amatør ”Arkæologer” 
 
 
- Inspirationsekskursion 
 
 

 
Morten kontakter arkæologerne. Hvis det har 
relevans, er vi villige til at høre om idéen her i 
HHST. 
Idéer:  (emner og steder) 

- Frivillighed – Det lange seje træk – 
Organisation 



 
 
 
 
 
 
 
- De 2 udviklingsplaner på vores 
hjemmeside 
- Beretninger fra Generalforsamlingen 
skal hentes ind 

- Vestervig – Hvad sker der nu? 
- Se DR: Landsbykonger 
- Internt udvalg arbejder videre til næste 

møde: Karl Christian og Per 
- DGI konsulenten (Egtved) 
- Rekruttering – stort problem 

 
 
 
 

- Sig mangler at sende beretningen til Anton 
9. FUR: Mødekalender FUR møder: 24/5, 14/8, 15/11 

 

10. Bordet rundt (½ time) 
 
 

Hodde: Letbæk er ved at være færdig. 
- Forbereder Varde Ådag 
- Cykeltur for sognet hvert år: Pub er 

etableret i en lade midt i Hodde 
Horne: Formandsmøde er afholdt. 16 deltagere 
              På vej til den 3. blomst. 26. maj køres der  
              rundt i sognet fra 9.30 til 13.00 –udstråling. 
              24. maj er der møde med Varde Kommune 
              angående udviklingsplaner. 
              Lokalarkivet har lavet cykeltur med QR-  
              koder. 
Sig: - Byen fik 60.000 kr. til by-forskønnelse 
          Indkørslen til byen er forskønnet med nye 
          solitære egetræer og plads til flagstænger. 
       -  Åben by – god dag med god PR. 
       -  God gang i udviklingsplanen med møder hver 
          14. dag. 
       -  Stor aktivitet i Sig naturpark (50.000 kr. til                                  
          forprojekt er givet fra Varde Kommunes 
          udviklingsprojektpulje. 
       -  Sig – sikker – smuk (2 plus 1 vej) - Trafik 
       -  Børneby (skole) 
       -  Boliger til alle 
 
Tistrup: - Fejring af årets landsby – God dag 
                 Tak til FUR for opbakning til fejringen. 
               - Arbejder på vedligehold i anlægget og  
                 skoven. 
 
 



      Vi bør italesætte problemet med at få kontakt med 
Vej og Park. Det er et problem, som mange kan 
genkende. 
 

11. Næste møder 8. august 2018 Tistrup (Per har afbud) 
12. november 2018 Hodde (Julefrokost) 
Datoen til julefrokost tages op, da Kristian sandsynligvis 
ikke kan. 
 
Møder for 2019 bliver fastlagt 12. november 2018 

12. Emner til kommende møder Indhold til næste generalforsamling 
Arkæologerne 
Inspirationsekskursion 

 


