
,  
 

Bestyrelsesmøde 
 

Tid: 2-6-2022 kl.19.00 

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

 

 
 

Status.: Referat 
 

Til møderne er 
indkaldt (Funktion). 

02-06-2022 
Bredmosevej 18 

September d. 8 2022 
Kl 19.00 
Heagervej 20, 
Nordenskov 

November d. 17 2022 
Kl. 18.00 
Højvangvej 9. 
Skamstrup 
maskinstation 

Januar d.21 2023 
13.00 Julefrokost 
Næstformand 
arrangere 

Generalforsamling 
Marts d.7 2023 

 

Formand 
Bjarne Tarp 
På valg 2023 

Mødt      

Kasserer 

Martin Sølbeck 
På valg 2024 

Mødt      

Bestyrelsesmedlem 
Rasmus Sømod 
På valg 2024 

Afbud      

Bestyrelsesmedlem 
Andy Østergaard På 
valg 2024 

Mødt      

Bestyrelsesmedlem  
Vakant 

På valg 2024 

      

Bestyrelsesmedlem 
Johnny Lambertsen 

På valg 2023 

Mødt      

Næstformand 
Torben Kamp  
På valg 2023 

Mødt      

1.Suppleant 

Rasmus Hansen 

Afbud      

       

Revisor 

Niels Kristian 

Nørregaard 

      



 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 
2. Konstituering Formand: Bjarne  

Næstformand : Torben 

Kasser : Martin 

3. Indlands turisme 
 

 

 
 

Møde 8/6 i Skovlund – Ansager hallen (BT deltager) 

 

 Næsbjerghus 

 Roust fiskesø 

 Agervig Bed & breakfast 

 Nordenskov Bed & Breakfast 

 Vesterbæk Bed & Breakfast 

 Galleri Øse, Maren Storm 

 Galleri biltoft, Susanne Gemmer 

 

 

4. Holme Å og Karslgårde Sø, rekreative del 
 

https://www.nordenskov.dk/wp-
content/uploads/2021/03/HolmeAA_Friluftsliv
_040321.pdf 
 

URHV ønsker samarbejde med HHST om den rekreative del af 

Karlsgårde sø, BT informere Sara Jeppesen HHST 

 

Vi afventer de frivillige arbejdsgrupper hvad angår Holme Å 

Informationsmøde afholdes 20/6 kl 17.00 på Karlsgårde værket 

  5. Møde med teknisk forvaltning 
 evaluering 

Vi har fået ros for vores tilgang til mødet. 

Gæsterne fik et godt indblik i LAR i Nordenskov 

Opfølgning på sikker skolevej i Næsbjerg afventer skolebestyrelse og 

ny budget i kommunen 

  6. FUR møder  9/6 Nr. Nebel 
Se bilag 

Martin deltager. 

Vigtigt at sagen om bank gebyr bliver taget op i FUR 

 
  7. Bank gebyr for foreninger i området 

 
  Kan URHV gøre det billigere for foreninger ? 

  (Johnny Lambertsen)   

Denne sag kan vi ikke løse i URHV, der bliver stadig gebyr på konti 

og kontakter, (Punktet udgår) 

  8. Økonomi (Martin) Gennemgået og godkendt     Seneste udgifter: 

 Generalforsamling 

 Nordenskov borgerforening (Telt) 

 Næsbjerg borgerforening (Møde aktivitet) 

   9. Indkommen ansøgninger  
 

Ingen 

  10. Skilte til opsætning hvor URHV har     
bidraget. (Andy)  

Tilbud på 20 skilte á 200kr incl moms ved køb af 20 stk. 

15x16 cm 

Vi acceptere tilbuddet og Andy bestiller 20 stk 

Andy afdækker beløb for klistermærker og bestiller 

 
  11. Møde række for året. 8/9 Bestyrelsesmøde 8/9  

17/11 Fællesmøde med borgerforeninger og lokale byrådsmedlemmer 

21/1 Bestyrelsesmøde med forplejning 

7/3 Generalforsamling 

  12. Lokal varme forsyning 
  Se bilag 

Johnny Deltager for URHV i Helle hallen tirsdag 7/6,  

Mødet har til hensigt at afdække behov og lyst til fælles 

varmeforsyning i gl. helle området. 

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


  Evt. / Punkter til næste møde  Hvad vil vi med URHV ? 

 Martin har mulig kandidat til Rådet og afdækker 

 Behov/vilje til fællesmøde med Helle Øst ? 

 Fokus på erhvervsgrunde i Roust, der mangler skiltning ? 

 

Møde med lokale politikkere bliver november møder Finn Ladegaard 

inviteres og borgerforeninger 

 

 

Formand       Referant 

 

Bjarne Tarp       Bjarne Tarp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære medlemmer af Det fælles udviklingsråd 

Hermed indkalder jeg dagsordenspunkter til det kommende FUR møde onsdag den 9. juni kl. 17.00 

– ca. 21.00 i Form & Fritid Nørre Nebel, Klintingvej 21, 6830 Nørre Nebel. 

Der er rundvisning i Nørre Nebel mellem 16-17. Mødestedet er Form & Fritid, Nørre Nebel. 

Kommunaldirektør Mogens Pedersen deltager i mødet mellem 17-18. 

Som det blev aftalt på seneste møde er planen for den første time med Mogens Pedersen således: 

De første ca. 10 minutter orienterer Mogens Pedersen med aktuelle emner fra Byrådet. 

Herefter benyttes de resterende ca. 50 minutter til drøftelse af punkter, som udviklingsrådene har 

indsendt på forhånd. Punkterne skal være beskrevet så detaljeret, at Mogens Pedersen kan forberede 

sig på forhånd. 

Dagsorden kl. 17-18: 

 Aktuelle emner ved kommunaldirektør Mogens Pedersen 

 Indsendte punkter til drøftelse med kommunaldirektør Mogens Pedersen. (Disse punkter skal 

indsendes til Lisbeth Linding på lisl@varde.dk senest mandag den 30. maj kl. 08.00) 

Foreløbig dagsorden kl. 18-21, i ikke-prioriteret rækkefølge: 

 Godkendelse af dagsorden 

 Godkendelse af referat fra seneste møde 

 Drøftelse af Bordet rundt. Husk at indsende skriftligt materiale til punktet til lisl@varde.dk 

senest mandag den 30. maj kl. 08.00, så det kan blive udsendt som en del af dagsordenen 

 Nyt fra RUBAN 
 Evaluering af fællesmødet den 28. marts og behandling af de drøftede punkter fra fællesmødet 

  

 Gebyrer og negative renter for de frivillige foreninger (aftalt på seneste møde) 

mailto:lisl@varde.dk
mailto:lisl@varde.dk


 Implementering af Udviklingsrådsmodellen 2.0 (=punkt bragt op af Udviklingsrådet HHST på 

dialogmødet (busturen) mellem Udvalget for Plan og Teknik) 

 Planlægning af efterårsmøde mellem Byråd og udviklingsråd 

 Årets skulderklap v/ Walther Sørensen (punkt som ikke blev behandlet på det seneste møde i 

FUR) 

 Orienteringspunkter: 

o Indtastning af friluftsdata 

 Evt. 
 Næste møde 

    Jeg skal bede om jeres input til dagsordenen senest mandag den 30. maj kl. 08.00. Husk også 

i samme ombæring at sende det skriftlige materiale fra jeres udviklingsråd til punktet Bordet Rundt.  

 

Jeg ser frem til at høre fra jer. 
 

Som altid kan I finde alle referater fra tidligere møder på FUR’s hjemmeside: 

https://fur.udviklingsraad.dk/menu/moeder 
 

 

 

 

 

 

Kære formænd for borgerforeninger i Starup, Agerbæk, Fåborg, Årre, Næsbjerg og Nordenskov, samt formænd 
for Udviklingsrådene Helle Øst og Vest. 
 
Vedlagt fremsendes invitation til et indledende møde om varmeforsyningen i vores nærområde i de kommende år.   
 
Vi er jo i et område med mange gasforbrugere, og det skal vi jo helst ud af så hurtig som muligt af flere årsager 
tillige med at energiforsyningen er under pres. 
 
Vi håber derfor, at I har lyst til deltage i mødet den 7/6 kl. 19.00 i Helle Hallen.  (gerne flere fra jeres bestyrelse 
og/eller evt. 1-2 udenfor bestyrelsen med særlig interesse for emnet). Læs dog meget mere i vedhæftede 
invitation, udarbejdet at Jens Dicksen fra Nordenskov. Tilmelding foregår også til Dicksen på denne mail: kubel-
jensen2010@hotmail.com senest 3/6. 
 
Derudover skal I ikke blive overrasket over, hvis der kommer en artikel i JV i morgen eller en af de nærmeste dage 
om etablering af et fjernvarmeanlæg i gl. Helle.  Vi ved ikke hel præcis hvad JV skriver, men det er nok netop det, 
som vi skal tage den allerførste snak om den 7/6,  hel uforpligtende. 
 

https://fur.udviklingsraad.dk/menu/moeder
mailto:kubel-jensen2010@hotmail.com
mailto:kubel-jensen2010@hotmail.com

