
Møde i HHST                               

 

Dato: 12. november 2018 Sted: Hodde Kro  Kl. 18.00  
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 
(Begge dokumenter vedhæftet) 

Referat: Godkendt 
Dagsorden: Godkendt 

2. Regnskab v/Per Morten og Karl Christian undersøger, om vi kan 
finde et andet sted at have konto end 
Andelskassen. Findes der en bank, hvor vi som 
erhvervskunde ikke behøver at betale 100 kr. i 
gebyr hver måned? 
Der er ikke blevet betalt for kassér-skifte. 

3. FUR-mødet 15. november 2018 v/Karl 
Christian 
(Se vedhæftet mail i mailen) 
 
Referat fra seneste FUR møde er 
vedhæftet 

Ingen kommentar til referatet fra sidste FUR-møde. 
Jf. pkt. 2 Høringssvaret skal være afleveret senest 
d. 8. jan.19 
Alle fra gruppen afleverer deres kommentarer 
hertil til Anton senest den 21. dec. Herefter samler 
han op herpå. 
Jf. pkt. 3 Vi forholder til problemstillingen fra sag til 
sag. 
Jf. pkt. 4 Der ønskes fælles opbakning om 
opgaverne. 
De øvrige punkter er blevet vendt. 
  
 

4. Udviklingsstrategi i offentlig høring 
v/Anton 

Dem, der kan deltage til mødet i Varde den 19. 
nov. kl.17, opfordres til at deltage. 

5. Mødekalender v/Anton Vi kender ikke mødedatoerne for FUR i foråret 
2019 
Vi tilstræber at holde møderne i HHST en uge før 
møderne i FUR. 

6. Ansøgninger Tistrup: Byudviklingsstrategimøde 19.nov. Søges 
tilskud på 6500 kr. 
Vi vil gerne støtte ansøgningen, men vi beder om 
et forventet budget, der tydeliggør, hvad pengene 
bruges til. 
Horne: Udviklingsplansmøde. Søges om tilskud på 
5000 kr. 
Vi vil støtte med de givne udgifter for dette år. 
 



Essensen af en længere debat: ”Pengene skal ud og 
arbejde. De skal bruges til værdiskabende 
aktiviteter for et lokalt område i HHST” 

7. Tema/Indhold Generalforsamling 
v/Alle 

Vi begynder med et dialogmøde med vores lokale 
politikere (Mads, Preben og Stig) og afholder 
generalforsamling efterfølgende. 
Vi indbyder politikerne til næste bestyrelsesmøde 
til punktet vedr. generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen afholdes i Sig. 
Vi påtænker at afholde generalforsamlingen først i 
april. Anton kommer med et bud. 

8. Bordet rundt ½ time v/Alle 
 
 

Hodde: 
Udviklingsprojekterne i byen er afsluttet. 
77 har meldt sig til kommende fællesspisning i 
forsamlingshuset. 
Sogneforeningen har fået en lejeaftale med 
kommunen på et areal i byen på 4000 m2 de næste 
5 år. 
Horne:  
Byen har afholdt 2 workshops med (60 pers.) til 
udviklingsplaner. Herefter skal projektgrupper 
arbejde på skrivemøder. 
Der er afholdt formandsmøder, hvor Anton er valgt 
til udviklingsrådet. 
Næste år afholdes der 2 dages hundeudstilling i 
hallen. 
Sig: 
Sig Vækst: Der er genereret en investering på 27,5 
mio. kr. på 1. år. 
Der er etableret en fundraisergruppe til at hjælpe 
de forskellige projektgrupper. 
Der er nu involveret 62 frivillige i de forskellige 
projektgrupper. 
Sig arbejder på en ny hjemmeside. 
Nytårskur i Sig Vækst d. 10. jan. med tale fra 
Vardes museumsdirektør Claus Keld Jensen og 
Kristian Kamp 
Tistrup: 
Byggegrundene er udsolgte. 
Kommunen har købt jord på Yderikvej. 
Byskoven er overdraget til Tistrup Erhvervs og 
borgerforening. 
Der afholdes udviklingsmøde d. 19. nov. 
 

9. Evt. 
- Kontakt fra Ragnar ang. Teknologi 
arrangement for fx 6. klasse v/Anton 

 
Vi er positivt indstillet. 
I foråret 19 afvikler vi det planlagte 
frivillighedsforløb med 6. klasserne i Sig, Tistrup og 
Horne.  
Anton responderer til Ragnar. 
 



 

10. Næste møder FUR møde 15. november 2018 
Anton kommer med forslag efter FUR-mødet. 

11. Emner til kommende møder Punkter vedrørende planlægning af 
generalforsamling 
Evt. gaver til revisor. 

 

 


