
Møde i HHST                               

 

Dato: 8. august 2018 Sted: Hodde-Tistrup Hallen  Kl. 19.00  
Deltagere: Anne-Lis, Jens, Karl Christian, Morten, Anton 
Afbud: Per og Kristian 
Referent: Anne-Lis 

Punkt Noter 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
samt dagsorden 
 

- Referatet blev godkendt. 

2. Økonomi - Økonomigennemgang udsættes til 
næste gang, da Per har meldt afbud 
denne gang. 
Vi er interesseret i at indhente tilbud 
fra andre pengeinstitutioner i forhold til 
gebyr. (Per arbejder videre med sagen). 

 

3. FUR v/Karl Christian 
 
Referat fra FUR-mødet d. 24. maj 2018  
(Se vedlagt dokument) 
 
Dagsorden FUR-mødet 14. august 2018 
(Se vedlagt dokument) 
 

 
 

- Punkter er gennemgået og drøftet. 
Ingen kommentar. 

 
- Omdannelseslandsbyer: Vi afventer 

kriterier for deltagelse i projektet. 
- Hvis vi har et tema til borgermødet: 

”Vor Stemme” skal det indleveres inden 
d. 17. august. 
Karl Christian vil forsøge at få udskudt 
fristen, så vi har mere tid til at komme 
med forslag. 

- Mælkefestivalen: Hvert udviklingsråd 
skal lave et fyrtårn for området. 

- Vi vil bede Janusbygningen lave et 
kreativit fyrtårn (Jens kontakter 
Janusbygningen) 
HHST skal udfylde 1 x 1,5 meter store 
billeder med tekst fra vore byer. 
(Spørgsmål til FUR: ”Vil kommunen lave 
en koordineret indsats, eller skal vi selv 
klistre noget sammen?”) 

- Angående kurset om foreningskultur 
viser vi herfra stor tilfredshed. 



4. Konstituering 
 

Er der kommentarer til vores konstituering? 
Konstitueringen støttes op fra alles side i udvalget. 

5. Tema/Indhold Generalforsamling v/Alle Vi afventer efterårsmødet og fremtiden for 
udviklingsrådene. 

6. Korte punkter 
- Amatør ”Arkæologer” v/Morten 
 
 
 
 
- Inspirationsekskursion v/Karl 
Christian/(Per) 
- RUBAN mulighed for refundering af 
momsbeløb v/Anton 
- Frivillighedsprojekt 6. kl. på de 3 skoler 
v/Anton 
(Se vedlagte dokument) 
 
 

 
- Morten påtænker at lave et 

arrangement i samarbejde med 
Sogneforeningen i Hodde, hvor hele 
HHST-området inviteres med. 

 
- Per og Karl Christian arbejder videre 

med opgaven. 
- Vi har besluttet at lade momsen blive i 

Ruban. 
- Husk at sætte datoer ind (se bilag) 

Hver by stiller med 2 personer til 
gennemførelsen af opgaven. 
 

7. Bordet rundt ½ time v/Alle 
 
 

Hodde: Indvielsen af Letbæk-stisystem gik godt. Varde 
Å-dag er i støbeskeen.Høstfest er i gang med muligvis 
over 100 deltagende. 
 
Horne: Ansøgning på 3. blomst er afsendt. 1. gruppe- 
møde angående udviklingsplanen er afviklet. 
 
Sig: Udsmykning af Vardevej - gode processer er i gang 
med lejeboliger – Byparken arbejder intenst med 
planerne. 
 
Tistrup: Planer om et samarbejde mellem hallen, 
Janusbygningen og skolen. Den sidste af byggegrundene 
på Degnevænget er reserveret. 
Det er bekræftet at omfartsvejen påbegyndes i 
slutningen af året. 
Næste udstykning overtages af kommunen sidst på 
året. 
Festugen i byen er fordelt over flere arrangementer i 
løbet af efteråret, hvor forskellige foreninger står for sin 
del. 
 

8. Evt. 
Møde med politikere 
 
 
 

 
Forslag fra KC: Et fællesmøde med lokale politikere fra 
HHST til en debataften, i et samarbejde med lokale 
foreninger. 
Vi går til baglandet og undersøger interessen. 



Kommende ansøgninger - Der kommer en ansøgning fra 
klyngeprojekt Karlsgårde 

- Efter udviklingsplanen i Horne er lavet, 
vil der komme ansøgninger til projekter 
derfra.  

9. Næste møder 12. november 2018 Hodde kl. 18.00 (Julefrokost) 
FUR møde 15. november 2018 

10. Emner til kommende møder Ingen forslag 

 


