
Generalforsamlingen for Udviklingsråd Helle-Vest 

torsdag den 29. marts 2012 kl. 20.00 I Helle-Hallen 

Inden generalforsamlingen fra kl 19-20 var der foredrag og debat med Landdistrikskonsulent Carsten 

Blomberg Hansen omkring landsbyudviklingen fremover. 

 

Dagsorden og referat: 

!. Valg af dirigent 

 Valgt blev Max Jørgensen 

 Dirigenten konstateret at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

 

2. Valg af referent og stemmetællere. 

Bjarne Tarp og Ingvart Ladefoged blev valgt som stemmetæller, Finn Ladegaard som referent 

 

3. Aflæggelse af beretning om Udviklingsrådets virke i det forløbne år. 

Peder Foldager aflagde følgende beretning: 

Et spændende år med mange forskellige opgaver og tiltag: 

Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder og deltager i 2 møder med Varde Byråd, 

samt deltaget i andre møder indkaldt af kommunen omkring planer og politikker mv. 

Den 12. april er vi f.eks. indkaldt til et møde omkring brainstorm ved. en 

frivillighedspolitik i Varde Kommune. 

Derudover har vi også arbejdet med kontakt til foreninger i de 3 byer – indtil videre 

har vi deltaget i et fælles møde i Næsbjerg og derudover er udviklingsrådet involveret 

med personer i udviklingsarbejdet i Nordenskov. (mere om dette senere). Mere 

kontakt til Rousthøje/Roust kunne godt ønskes. 

Vi har dog været i kontakt med alle 3 borger- og beboerforeninger ang. input til vores 

udviklingskatalog, som snarest vil blive opdateret på vores hjemmeside. 

Derudover deltaget i 4 Fælles Udviklingsrådsmøder (FUR) 

VivaVarde:   (præsenteret på sidste års generalforsamling) 



- Mest It tilgængelige (Fibernet i Vesterbæk, Bredmose, som udløser tilskud) 

- Den reneste kommune (Dåseindsamling, renhedsbarometer, indsamling af affald 

den 22/4) 

- Den sundeste kommune (Natur og bevægelseskanon - aktivitetsdag i Blåbjerg den 

14/4) 

2 møder med kommunen: 

1. Brainstorm på ideer til VivaVarde (60 forslag) 

2. Forslag til planstrategi (forslag om udvikling af Karlsgårde område incl Tambours 

Have – et projekt som vi arbejde videre med i samarbejder med udviklingsråd 

HHST i 2012) 

Tambours Have:  

- Møde med kommunen pga besparelse 

- Klargøringsdag den 14. april (se løbeseddel) 

Cykelstier: 

Under etablering:  

- Nordenskov til Øse Efterskole 

- Næsbjerg til Varde 

Nye tiltag: 

- Øse til Næsbjerg (arbejdsgruppe i Øse) 

- Starup til Nordenskov (arbejdsgruppe i Haltrup) 

Landsbypedel 

- Startet i Nordenskov og Næsbjerg efter hver sin model 

- Der er udført en hel del opgaver. 

- Udfordringer i Nordenskov værktøj og sikkerhedsudstyr til pedellen. 

Udviklingspulje: 

- Hver udvikling fik en pulje på 20000 kr stillet til rådighed i 2011 

- Helle Vest brugte primært midlerne til indkøb af skilte (affald hører ikke til i 

Naturen) 

- Ny pulje i 2012 på 50000 kr til deling blandt 9 udviklingsråd – ikke tilfredsstillende 

Bustrafik: 

- Rute 98 og videre forbindelse til Esbjerg om morgenen (Taxa  kørsel) 



- Høringsvar vedr. busruter i øvrigt 

Lastbilparkering: 

- Kommunen skulle udpege områder hertil 

- Høringssvar med involveringer af borgerforeningerne  

- Resultatet er ikke særlig hensigtsmæssigt. 

Et landsby udviklingsprojekt (en fremmed kommer til byen)  i Nordenskov 

- Startende for næsten 1,5 år siden via udviklingsrådet og kommunen 

- Nu et kørende projekt med arbejdsgrupper omkring nedsættelse af lokalråd mv. 

- Stort borgermøde afholdt med 250 deltagere  i nov, hvor 160 meldte sig til en frivillig 

opgave. 

- Der sker en masse positivt. 

Blomstrende Landby: 

- Stort tillykke Næsbjerg med udnævnelsen som blomstrende landsby 

- Borgerforeningen arbejder nu for at få den næste blomst 

- Super godt 

Ejendomsskatter 

- Klage til kommunen omkring pålæg af ejendomskat på anlægget i Nordenskov og 

Agerviglund i Næsbjerg. Begge dele ejet af borgerforeninger 

- Vi afventer svar, men urimelig forskelsbehandling 

Andre forhold: 

- Velkomstkommitee arbejde stadig 

- Gis-kort (digitalisering af stier mv)  Finn Ladegård er kontaktperson. 

- Besøg fra Barcelona  

- Diverse h øringssvar  - næste gang til kommuneplanen den 25/4 

Afslutning: 

- Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde 

- Tak til for samarbejdet især med foreninger 

- Tak til kommunen for samarbejdet 

 

 

Kommentarer: 

Thomas Locht nævnte besøget fra Barcelona og nævnte at udviklingsrådet ikke som sådan fik 

noget ud af det, det var en udfordring at deltagerne ikke kunne tale Engelsk. Projektet er 



finansieret af EU. Der var enighed om at de besøgende fik mere ud af besøget end vi fik ud af 

vores besøg. 

Ingvart sagde, at der har været mange emner omkring Udviklingsrådet. Ligeledes nævnte 

han Cykelstien mellem Næsbjerg og Nordenskov og cykelstien i Haltrup.  Det er vigtigt, at 

Udviklingsrådet aktiv går ind i arbejdet for at få cykelstien lavet. Der var enighed om, at der 

skulle arbejdes på projektet. 

Det blev nævnt, at der også mangler cykelsti fra Helle-Hallen til Tingvejen   

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

 Regnskabet blev gennemgået og blev godkendt 

 

5. Godkendelse af budget. 

 Der er ikke udarbejdet et budget,  

6. Indkommende forslag. 

 Ingen forslag 

7. Valg til bestyrelsen (ulige år er 3 på valg, lige år er 4 på valg) 

 Cristian Jensen, Rousthøje (modtager genvalg) 

 Peder Foldager, Nordenskov (modtager genvalg) 

 Benny Christensen, Næsbjerg (modtager ikke genvalg) 

 Jens Erik Mathisen, Nordenskov (modtager ikke genvalg) 

Gert Lindberg og Bjarne Tarp blev foreslået og blev valgt sammen med Cristian Jensen og 

Peder Foldager 

8. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år) 

 Gunnar Olesen, Rousthøje 

 John Lesner, Øse 

 Blev genvalgt 

9. Valg af 1 revisor (vælges for 1 år) 

 Niels Kristian Nørregaard 



 Blev genvalgt 

10. Eventuelt 

Der blev nævnt at der i Varde kommune arbejdes på et projekt med velkomst af nye borger i 

kommunen. 

Peder Foldager sagde tak til Benny Christensen og Jens Erik Mathisen for arbejdet i 

bestyrelsen 

 

Formand     Referent 

 

Peder Foldager    Finn Ladegaard 

 

 

 


