
  

 

 

 

 

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde  

 
Tid:  Den 27-6-2017 

Sted.: Bjarne Tarp Bredmosevej 18, Øse 6800 Varde 
Kl.: 19.00 

 

Status.: Indkaldelse  

 

 
 

 

 

Til møderne er indkaldt 
(Funktion).  

17-05-2017 27-06-2017 
hos Bjarne 

07-08-2017 
hos David 

23-08-2017 
fællesmøde 
med div. 
Foreninger 

12-09-2017 
hos Ida 

23-10-2017 hos 
Ingolf 

19-01-2018 
Bestyrelsesm
øde med 
middag 

13-03-2018 
Generalforsamling 

Formand  
Finn Ladegaard 
På valg 2019 

Mødt Mødt       

Sekretær 
David Bæk Petersen 
På valg 2019 

Mødt Mødt       

Næstformand 
Bjarne Tarp 
På valg 2018 

Mødt Mødt       

Bestyrelsesmedlem 
Gert Lindberg 
På valg 2018 

Afbud Afbud       

Bestyrelsesmedlem 
Ida Bruhn 
På valg 2018 

Mødt Mødt       

Bestyrelsesmedlem 
Ingolf Pedersen 
På valg 2019 

Mødt Mødt       

Kasserer 
Line Berner 
På valg 2018 

Mødt        

1.Suppleant 
Torben Thomsen 

        

2. Suppleant 

Peter Nykær 
        

Revisor 
Niels Kristian 

Nørregaard 
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Dagsorden  
 

 
1. Godkendelse af dagsorden Kort gennemgang og tilføjelser 

2. Forretningsorden                              Bilag 1 Line kommer med oplæg til forretningsorden på næste 
møde d. 27/6 
Line har sendt oplæg som aftalt forud for mødet, 
Supplement til vores vedtægter. 
Så rettelser til udkastet. 
Forretningsordenen er blevet godkendt  
Den bliver lagt på hjemmesiden under vedtægter. 
 

 
3. Ansøgningsskema                          Bilag 2 Bjarne kommer med oplæg til ansøgningsskema om 

midler på næste møde d. 27/6 
Gennemgang af ansøgnings skema. 
Laves som et aktivt PDF  
Ligges på hjemmesiden under fanblad, vedtægter. 
 

4. Borger inddragende aktiviteter 2017  Samlet udviklingsplan for området helle vest for at 

skabe sammenhæng,  

 Sammenføring af foreninger i urhv området, 

invitere til et fælles møde med alle foreninger. 

(Jørgen  Ørgård tlf: 40289918 (mols i udvikling)) 

23/8 i Roust høje forsamlingshus eller Helle hallen 

 Der bevilges op til 20.000kr til dette arrangement 

Finn Ladegaard kontakter Rousthøje forsamlingshus ved 
plads? Ellers følges der op med hellehallen. 
Endvidere tager han kontakt til Jørgen Ø.  
Dato er godkendt for nu, der er ingen kommentar til 
datoen. 
Finn og David laver invitation og sender ud til de andre i 
gruppen samt div. Foreninger. Focus Næsbjerg osv. 
Sendes til godkendelse tirsdag den 4 juli. Kommentar 
inden onsdag kl.20 
 

5. Kursus for Udviklingsrådets medlemmer Findes der kurser for udviklingsrådets medlemmer? Finn 
medtager på næste FUR møder. 
Finn har talt med Lisbeth Linding vedr. dette og hun var 
positiv stemt over for dette og det tage op på næste 
fælles møde 
 

6. Besøg af Thomas Jaap og Bjarne Fly 

                                            Bilag 3 

Der er stemning for at dette gentages. 
Datoer for dette fremskaffer Finn.  
Referat fra sidste møde sendes ud til medlemmer. Så vi har 
mulighed at være på forkant. Samt sendes dette til Thomas og 
Bjarne. Så de har mulighed for at forberede sig til dette. 
Hvad er planen for Karlsgårde  

7. Efterårsmødet den 17. august  m/ ØK Punkter til mødet 
 
Hvad er politikken for byggegrunde 

- Hvordan pris sættes dette 

- Hvordan med størrelser (variable) 
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Er der et budget for Karlsgårde 
Budget for UR og evt flere penge der kan skabe merværdi for 
disse penge. Dette kunne hjælpe på at iværksætte flere gode 
tiltag. 

  
 

8. Økonomi                                                

 

Beslutning om at afholde general forsamling for 2018 i 
Rousthøje forsamlings hus. Er ændret til Øse efterskole. 
Bjarne følger op med skolen for ledighed af lokaler. Dette 
for at begrænse omkostningerne . 
  

9. Evt  

Billeder af bestyrelsen !! 

 

     

 

Formand Finn Ladegaard  
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Bilag 1 

 

UDKAST 

Forretningsorden for Udviklingsråd HelleVest 
 

Forretningsordenen supplerer Udviklingsråd Helle Vests vedtægter (findes på Udviklingsrådets 

hjemmeside: http://hellevest.udviklingsraad.dk/menu/vedtaegter). 

Formålet med forretningsordenen er at regulere bestyrelsens arbejde imellem generalforsamlingerne. 

 

Konstituering 
Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med en 

formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. 

 

Bestyrelsens arbejde 
Formanden 

Formanden repræsenterer bestyrelsen og udviklingsrådet. Formanden leder møderne og orienterer om 

diverse sagers forløb siden sidste bestyrelsesmøde. Formanden repræsenterer udviklingsrådet i Varde 

kommunes Fællesudviklingsråd. 

Næstformanden 

Træder i formandens sted, hvis formanden har forfald. 

Sekretæren 

Sekretæren udarbejder referat af bestyrelsesmøder. 

Kassereren 

Kassereren sørger for udviklingsrådets økonomiske anliggende jf. bestyrelsens beslutninger. 

 

Møder 
Bestyrelsesmøderne holdes privat og uden refusion. Som tak for bestyrelsens arbejde gives til gengæld 

en julefrokost til bestyrelsesmedlemmerne til en samlet pris svarende til det tilskud, som kommunen yder 

til udviklingsrådets drift (pt. kr. 6.000). 

 

Ansøgning om tilskud 
Udviklingsrådet kan søges om tilskud til aktiviteter, der bidrager til at fremme lokalområder, som er 

dækket af Udviklingsrådet. Ved ansøgning skal Udviklingsrådets ansøgningsskema anvendes. 

Udviklingsrådet kan bede om flere oplysninger om nødvendigt. 

Udbetaling af tilskud sker, når bestyrelsen har færdigbehandlet ansøgningen. 

 

Vedtaget xx, xx, xxxx 

 

  

http://hellevest.udviklingsraad.dk/menu/vedtaegter


5 

 

Bilag 2 

 

Ansøgning om midler hos Udviklingsrådet Hellevest 

 

 

Ansøger forening 

_____________________________________________________________________ 

Ansøger kontakt person 

Navn:________________________________________________________________ 

Adresse:______________________________________________________________ 

Mail:_____________________________                Telefon:______________________ 

Hvad skal midlerne bruges til: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____ 

Udbyttet af tiltaget der søges midler til: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____ 

Hvilket beløb søges der om:____________________kr. 

Kontonummer:___________________ Ejer af 

konto___________________________________________ 

 

Underskrift: 

 

_______________________ 

 

Planket fremsendes til Udviklingsrådet Hellevest  

Formand:  Finn Ladegaard, Hovedgaden 26, 6800 Varde, Næsbjerg 

fla@nnf.dk 
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Bilag 3 

 
Kære FUR 

 

På mødet den 22. februar orienterede jeg om, at Thomas Jaap og Bjarne Fly i løbet af efteråret 

2017 gerne vil komme på besøg i de forskellige udviklingsråd for drøftelse af aktuelle emner i 

området. 

 

For at vi ikke kommer i bekneb med at finde ledige tider i Thomas’ og Bjarnes kalender, vil det 

være hensigtsmæssigt at få aftalt tidspunkter for disse møder nu, inden ferieperioden for alvor 

sætter ind. 

 

Derfor har jeg aftalt med Lotte Bøgelund Hansen, sekretær for området, at I kontakter hende for at 

aftale et tidspunkt for besøg hos jer. 

 

Lotte Bøgelund Hansen kan kontaktes på telefon 79 94 63 84 eller pr. mail på lobh@varde.dk –og 
gerne jo før jo bedre og senest den 28. juni  

 

Det er mit indtryk, at UR Varde Opland allerede har fået en aftale på plads – I kan således se bort 

fra denne mail. 

 

God dag til jer alle. 

 

Med venlig hilsen 
 

Lisbeth Højvang Linding 

Lokalsamfundskonsulent og  

LAG koordinator 

LAG Fanø-Varde 

Varde Kommune 

Telefon: 79 94 79 63 

Mobil: 20 58 56 72 

Mail: lisl@varde.dk 

 

 
 

  

  

mailto:lobh@varde.dk
mailto:lisl@varde.dk
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Fra: Bjarne Fly [mailto:bjfl@varde.dk]  
Sendt: 16. februar 2017 12:25 

Til: Finn Ladegaard 
Cc: Thomas Jaap; Lotte Bøgelund Hansen; Susanne Fast; Bjarne Fly 

Emne: Rundtur i Helle Vest den 3. oktober 2016 

 
Kære Finn m.fl 

 

Her er ( forsinket – beklager!) punkterne fra vores rundtur i Helle Vest den 3. oktober 2016. 

Nedenfor giver jeg en status på de punkter vi kom omkring: 

 

Næsbjerg 

 

1.    Ønske om flere byggegrunde  

 

Status: Ny udstykning v/Skolelunden 

 

2.    Krovej ønskes lukket 

 

Status: Der har været møde med udvalgsfmd. om sagen. Politiet er søgt og der er givet 

tilladelse til 60 km/t og gennemkørsel forbudt for lastbiler. 

 

3.    Ønske om cykelsti til børnehave og videre til Nordenskov 

 

Status: Plan/Teknikudvalget har besluttet at lave et sammenhængende sti forløb fra 

Nordenskov til Krovej (men ikke helt til børnehaven) – laves i 2017. 

 

 

4.    Dårlige fortove efter kloakprojekt 

 

Status: Forvaltningen undersøger. 

 

5.    Sti v/Hovedgaden 60 – hvad må græsstykket bruges til? 

 

Status: Forvaltningen undersøger 

 

6.    Fliser ved Byparken? 

 

Status: Forvaltningen undersøger 

 

7.    Evt. samarbejde om udskiftning af fortovsfliser. 

 

Status: Forvaltningen vurderer på det. 

 

8.    Må læbælte langs gl. bane udtyndes 

 

Status: Forvaltningen undersøger 

 

9.    Fortovsbrænding – kan kommunen levere gas? 

 

Status: Forvaltningen vurderer på det. 

 

Nordenskov 

mailto:bjfl@varde.dk
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1.    Ønske om at ændre byggegrunde  

 

Status: Henvendelse med ønske/oplæg kan ske til centerleder Susanne Fast (24655360) 

 

 

Roust/Rousthøje 

 

1.    Forsamlingshus – gæld. 

 

Status: Forvaltningen undersøger muligheder. 

 

2.    Kryds ved Byvej/Roustvej 

 

Status: Aftalt, at borgerne kommer med bud på løsning. 

 

3.    Huller på Byvej 

 

Status: Forvaltningen undersøger 

 

4.    Roust – byen trænger til renovering. 

 

Status: Drøftet. 

 

 

Finn – vil du rundsende til dine folk i udviklingsrådet m.v. 

 

 

Hilsen fra 

Bjarne Fly 

Driftschef – Vej/Park 

24860724 

 

 

 

 


