
,  
 

Bestyrelsesmøde 
 

Tid: 18-1-2022 kl.19.00 

Sted.: Bjarne, Bredmosevej 18, Øse, 6800 Varde   

 

 
 

Status.: Referat 
 

Til møderne er 
indkaldt (Funktion). 

28-04-2021 
Online 

09-06-2021 
Kl.18.00 
Næsbjerghus 

08-09-2021 
Kl. 19.00 
Føllesmøde med 
foreningerne 

18-1-2022 
Kl. 19.00 
Bjarne 
Bredmosevej 
18,Øse 
6800 
 

28-01-2022 
Julefrokost 

Generalforsamling 
Ultimo Marts 2022 

Formand 
Bjarne Tarp 
På valg 2021 

Mødt Mødt Mødt Mødt   

Næstformand 
Finn Ladegaard  
På valg 2022 

Mødt Mødt Mødt Afbud   

Kasserer 

Martin Sølbeck 
På valg 2022 

Mødt Mødt Mødt Mødt   

Bestyrelsesmedlem 
Andy Østergaard På 
valg 2022 

Afbud Mødt Afbud Mødt   

Bestyrelsesmedlem Ida 
Bruun 

På valg 2022 

Mødt Mødt Mødt Mødt   

Bestyrelsesmedlem 
Johnny Lambertsen 

På valg 2021 

Afbud Mødt Mødt Mødt   

Bestyrelsesmedlem  
Torben Kamp  
På valg 2021 

Afbud Afbud Afbud Mødt   

1.Suppleant 

Amanda Kruse 

Afbud Afbud Afbud    

2. Suppleant 

Arend Doornbos 
Afbud Afbud     

Revisor 

Niels Kristian 

Nørregaard 

      



 

 
1.   Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 
2. Indlands turisme 
Se Bilag 
 
FL har ordret for information 
 

https://turisme.nu/disruption-er-motoren-i-

fremtidens-turisme/ 

 

 
 

Møde forslag til Charlotte Østergaard fra Destination 

Vesterhavet 25. / 27. januar  JL & BT deltager 

 

Turist spot i URHV område 

 Bålhytte i Rousthøje 

 Tambours have 

 Karlsgårde sø 

 Holme Å 

 
3. Profilering af landsbyer og området 
 
Se bilag med kommentar fra Nordenskov samt 
invitation til cafemøde 
 
 

Produceret film fra landsbyerne er i indholdet af dårlig kvalitet 

information gives videre til kommunen. 

 

Deltagelse efter behov i Cafe møde d. 8. februar om 

udviklingsplaner, Project sparring & fundraising til vores 

område, tilmelding senest 1. februar.  

  4. Holme Å og Karslgårde Sø, rekreative del  
 
Nogen informationer ? 
 
https://www.nordenskov.dk/wp-
content/uploads/2021/03/HolmeAA_Friluftsliv_04032
1.pdf 
 
https://www.nordenskov.dk/wp-
content/uploads/2021/03/Inspirationsoplaeg-Holme-
Aa-til-Bo.pdf 

BT rykker for udvikling i projektet og rundsender information 

når denne er i hænde. 

 

Opfølgning på møde d. 9/9-2021 i Tambours have 

 
Jakob K. Bro Lorenzen   JALZ@varde.dk 
Se mail fra Jakob i bilag, opfølgningsmøde forventes afholdt i 

Q1 2022 

 5. Møde med byrådet  
 
Evaluering fra 19. august 
 

Fællesmødet (netværksmøde) mellem byråd 
og udviklingsråd 
mandag den 28. marts kl. 17.00 – 21.00 

Til information og tilmelding 

 

Venligst reserver datoen 

mandag den 28. marts kl. 17.00 – 21.00 

6. Nyt fra FUR 
 
Næste møde 24/2-2022 i Ansager 
 
Ida var med til sidste møde i Årre 
 
 

Martin deltager i næste FUR møde d. 24/2 i Ansager. 

 

BT laver forberedelse 

 

Emne: Bankgebyr for foreninger.   

https://turisme.nu/disruption-er-motoren-i-fremtidens-turisme/
https://turisme.nu/disruption-er-motoren-i-fremtidens-turisme/
https://www.nordenskov.dk/wp-content/uploads/2021/03/HolmeAA_Friluftsliv_040321.pdf
https://www.nordenskov.dk/wp-content/uploads/2021/03/HolmeAA_Friluftsliv_040321.pdf
https://www.nordenskov.dk/wp-content/uploads/2021/03/HolmeAA_Friluftsliv_040321.pdf
https://www.nordenskov.dk/wp-content/uploads/2021/03/Inspirationsoplaeg-Holme-Aa-til-Bo.pdf
https://www.nordenskov.dk/wp-content/uploads/2021/03/Inspirationsoplaeg-Holme-Aa-til-Bo.pdf
https://www.nordenskov.dk/wp-content/uploads/2021/03/Inspirationsoplaeg-Holme-Aa-til-Bo.pdf
mailto:JALZ@varde.dk


7. Generalforsamling  
 
Arrangement 
Dato 
Sted 
Opstilling 
 

Arrangement: 16. marts kl. 19.00 i Roust Høje forsamlingshus 
med let aftensmad  og drikke (Ida undersøger) 

 
 
Opstilling:  
Finn og Ida ønsker ikke genvalg,  
Martin og Andy genopstiller 
 

Finn og Ida/Torben kontakte mulige overtagere til bestyrelses 

poster 

 

8. Økonomi  (Martin) 
 
Se separat mail.  
5/1-2022 

Gennemgået og godkendt i bestyrelsen 

9. Indkommen ansøgning fra Næsbjerg 
borgerforening 

 
        Indkommen ansægning fra Nordenskov   
borgerforening 
 
 
 
Se bilag 

Næsbjerg borgerforening tildeles tilskud til afholdelse af 

borgermøder ifm. ”Fremtidens energiforsyning”  

Maks 12.500kr og efter regning. 

 

Nordenskov borgerforening tildeles beløb til indkøb af teltdug 

til fælles brug på Knudsens plads Maks 31.000kr efter regning 

 

Begge modtagere bedes deltage i URHV generalforsamlingen 

d. 16/3 og informere om projekterne. 

 

Begge breve med svar er at finde i bilag. 

10. Vild med Vilje    
 
 Se bilag 

Til information 

11. Næste nøde 
 

 28/1 julefrokost 

Næste møde afholdes fredag 4. marts hvor der afsluttes med 

middag. 

 

.Julefrokost d. 28. januar aflyses og der arrangeres middag efter 

mødet d. 4. marts.        Torben arrangere 

  

  Evt. 
 

Andy laver udkast til skilte vi kan uddele ved bevilling af 

midler. 

 

Martin har E-boks udfordringer, Johnny forsøger at afhjælpe. 

 

 

 

Formand       Referant 

 

Bjarne Tarp       Bjarne Tarp 

 

 



 

 

 

 

Bilag  

  

 

Hej Bjarne (cc Finn) 
  
Jeg skriver til jer, da vi til mødet inden jul aftalte at jeg skulle rundt hos udviklingsgrupperne og tale med jer. 
Her har nu påbegyndt min runde ude hos hvert udviklingsråd/gruppe i Varde Kommunes indland for at høre mere 
om de potentialer og muligheder som I ser i jeres område. 
Hertil har jeg allerede fået en aftale med Ølgod og med Skovlund/Ansager og vil høre om du har mulighed for at 
vise og fortælle mig om noget at det I har hos jer? 
Har du/I mulighed for at jeg kommer ud til sådan et møde engang i næste uge eller ugen efter? 
  

Lad mig gerne høre fra jer og god dag 😊 
  
Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen / Best regards  
  
Charlotte S. Østergaard 
Projektleder / Projekt Manager 
Mail: charlotte@visitvesterhavet.dk 
Mobil: +45 24 42 29 94 

 

Destination Vesterhavet · Kirkevej 4 · 6960 Hvide Sande 
www.visitvesterhavet.dk  
  
Projektet er finansieret af:  

 
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:charlotte@visitvesterhavet.dk
http://www.visitvesterhavet.dk/


 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hej Bjarne, 
 
Tak for info. Vi er faktisk ved at planlægge for en opfølgning på Holme Å i februar eller marts. Vi afventer lige 
Coronasituationen for at vi kan mødes fysisk, men der vil komme noget ud til jer i løbet af den sidste del af januar. 
Her vil alle interessenter blive inviteret til et opfølgningsmøde, hvor vi vil redegøre for hvordan vi har tænkt os at 
håndtere alle jeres gode idéer.    
 
Mvh Jakob 
 
Fra: Bjarne Tarp <bjarne.tarp@bbsyd.dk>  
Sendt: 19. januar 2022 08:34 
Til: Jakob Knud Bro Lorenzen <jalz@varde.dk> 
Emne: Fwd: Invitation til borgermøde om Holme Å 
 

Hej Jakob 

Håber alt vel. 

 

Vi har haft møde i Udviklingsrådet Hellevest og søger information om status og udvikling i 
projektet om den rekreative del ved genslyngning af Holme Å og udviklingen af området ved 
Karlsgårde sø. 

Der blev afholdt møde d. 9. september i tambours have om emnet, men sider har jarg ikke 
modtaget informationer. 

 

Kan du give et heads up på udviklingen ? 

 

Venlig hilsen  

Bjarne Tarp 
Formand for Udviklingsrådet Hellevest 

 

 

 

 



 
 



 
 

 



Til Næsbjerg Borgerforening 
ATT: Hans Holm Henriksen 
 
Tak for jeres ansøgning om midler til afholdelse af borgermøder omhandlende ”Fremtidens 
energiforsyning”. Jeg kan informere om, at vi i URHV har set positiv på jeres ansøgning og har bevilget 
maksimum 12.500kr til forplejning ved afholdelse af borgermøder. 
 
Betingelsen er at Udviklingsrådet modtager kopi af faktura og at en person deltager fra Næsbjerg 
borgerforening til Udviklingsrådets generalforsamling d. 16. marts i Rousthøje forsamlingshus for at 
fortælle om jeres projekt om ”Fremtidens energiforsyning” 
 
Ved modtagelse af faktura kopi fremsendes ovenstående beløb på konto 5982 8003083 
 
Venlig hilsen 
På vegne af Udviklingsrådet Hellevest 
Bjarne Tarp   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Nordenskov Borgerforening 
Att.: Jens Rode Petersen 
 
Tak for jeres ansøgning om midler til indkøb af mastesejl, der opsættes på Knudsens plads til brug for 
borgere i Nordenskov. Jeg kan informere om, at vi i URHV har set positiv på jeres ansøgning og har 
bevilget maksimum 31.000kr til investeringen. 
 
Betingelsen er at Udviklingsrådet modtager kopi af faktura og at en person deltager fra Nordenskov 
borgerforening til Udviklingsrådets generalforsamling d. 16. marts i Rousthøje forsamlingshus for at 
fortælle om jeres projekt på Knudsens plads. 
 
Ved modtagelse af faktura kopi fremsendes ovenstående beløb på konto 7729 5000044 
 
Venlig hilsen 
På vegne af Udviklingsrådet Hellevest 
Bjarne Tarp   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fællesmøde (forårsmøde): 

Fællesmødet (netværksmøde) mellem byråd og udviklingsråd, som skulle have været afholdt den 24. 

februar er udskudt til mandag den 28. marts kl. 17.00 – 21.00. Mødet afholdes i Sportium 

Varde (Fritidscenteret), Lerpøtvej 55, 6800 Varde. Venligst orienter jeres 

udviklingsrådsmedlemmer om denne ændring af mødedatoen. 

 

Udover dette vil jeg gerne informere om nogle ændringer, som er trådt i kraft pr. 1.1.2022. 

 

Organisationsændring: 

Bosætning og lokalsamfundsindsatsen er ikke længere en del af planafdelingen og det tekniske 

område. Disse indsatsområder er flyttet til at blive en del af de centrale stabe og en del af 

kommunikationsafdelingen, under ledelse af Steffen Kjær. 

 

FUR-møder i 2022: 

Det er blevet besluttet, at kommunaldirektør Mogens Pedersen fremadrettet deltager i FUR-møderne i 

en time (fra 17-18). Mogens Pedersen siger selv, at han primært er ”med på en lytter”, men jeg 

tænker, at det er en god ide, at I overvejer, hvorledes denne time bedst kan udnyttes i forhold til 

dagsordenspunkter m.m. 

 

På det kommende møde kunne punktet ”godkendelse af dagsorden” bruges til at tage denne 

drøftelse. Meld gerne ind, hvis I har andre forslag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


