
Referat af møde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd 6. 
September 2018 
 
Deltagere: Martha, Max, Finn, Kitty og Miriam 
Bordet rundt – en god ting siden sidst 
 
Skovlund Præstegård 
Max fortæller om arbejdet med et nyt sognehus i Skovlund. 
Man forventer at sælge Skovlunds gamle præstegård. Der er 
meget bureaukrati omkring processen, så den kommer 
formentligt først i udbud efter jul. Menighedsrådet har desuden 
haft møde med Provstiet omkring muligheder. Provstiet gav 
på mødet tilsagn om at støtte et nyt menighedshus med 
yderligere 1.000.000 kr. 
 
Den gamle Brugs i Skovlund 
Der er afholdt borgermøde omkring købstilbud på 
ejendommen. Max, Kristian og Kitty deltog. Der var flot 
opbakning til mødet og et ad hoc udvalg er blevet nedsat. Der 
er allerede på nuværende tidspunkt tilsagn om støtte til 
projektet. 
 
Demensvenligt samfund 
Miriam, Finn og Martha deltog ved Borgermødet dags dato, 
omkring Demensvenligt samfund. Det var en rigtig god 
oplevelse. Der var fint fremmøde og masser af indhold. TV-
Syd lavede en flot dækning til udsendelsen samme aften. 
 
Bænke ved Kvie Sø 
Foreninger rejser i fællesskab 15.000 kr. til borde/bænke ved 
Kvie Sø. 
Der har været stor efterspørgsel på nye borde/bænke langs 
stien rundt om Kvie Sø. Byrådsmedlem Niels Haahr Larsen 
siger at Varde Kommune burde været til at handle med, hvis 
alle foreningerne kan stille med et pænt beløb tilsammen. Nu 
har Ansager Borgerforening, Skovlund Borgerforening, 
Skovlund-Ansager Udviklingsråd, Ansager Byudvikling og Den 
gamle Grundejerforening ved Kvie Sø givet tilsagn om 3000 
kr. fra hver forening. Der er planlagt møde med Varde 
Kommunes Driftchef, Plan, Kultur og Teknik, Bjarne Fly den 3. 



oktober. Dette med henblik på at komme videre i processen. 
 
I øvrigt: 
  Status på regnskabet (Finn) dags dato 17.135 kr. Der er 

givet tilsagn om 3000 kr til Kvie Sø bord/bænke og 3000 
kr. til Børnemusikfestival. Således 11.135 kr. tilbage. 
Udviklingsrådet vurderer at støtte købet af Skovlunds 
gamle Brugs med 3000 kr. Det drøftes på næste møde. 

  Endelig vedtagelse af forretningsorden. Vedtaget. 
  Mælkefestival. Skovlund/Ansager skal være 

repræsenteret på standen med Varde Kommunes 
Udviklingsråd. I den forbindelse skal der laves en 
præsentation af et bud på Skovlund/Ansagers fyrtårn. 
Det blev Kvie Sø. Martha og Finn holder kreativ dag i 
næste uge. Kom og se det på Mælkefestivallen. 

  Lokation for Fælles Forening/Bestyrelsesmøde i 6. 
februar 2019 – Det bliver i Skovlund Kulturhus. 

  Beslutning om RubanFORUM medlemskab. 
Skovlund/Ansager Udviklingsråd vil gerne støtte Rubans 
grund-ide om at samarbejde på tværs af sognegrænser 
omkring kommunikation og markedsføring af 
lokalsamfund. Derfor vil Skovlund/Ansager være medlem 
af RubanFORUM. 

Næste møde i Skovlund-Ansager Udviklingsråd er den 4. 
oktober. 
På vegne af Skovlund-Ansager Udviklingsråd Referent Kitty 
Gamkinn	
	


