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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 

22-11-2021 
Kl. 19.00 
Finn 
Hovedgaden 7, 
Næsbjerg 
 

28-01-2022 
Julefrokost 

Generalforsamling 
Ultimo Marts 2022 

Formand 
Bjarne Tarp 
På valg 2021 

Mødt Mødt     

Næstformand 
Finn Ladegaard  
På valg 2022 

Mødt Mødt     

Kasserer 

Martin Sølbeck 
På valg 2022 

Mødt Mødt     

Bestyrelsesmedlem 
Andy Østergaard På 
valg 2022 

Afbud Mødt     

Bestyrelsesmedlem Ida 
Bruun 

På valg 2022 

Mødt Mødt     

Bestyrelsesmedlem 
Johnny Lambertsen 

På valg 2021 

Afbud Mødt     

Bestyrelsesmedlem  
Torben Kamp  
På valg 2021 

Afbud Afbud     

1.Suppleant 

Amanda Kruse 

Afbud Afbud     

2. Suppleant 

Arend Doornbos 
Afbud Afbud     

Revisor 

Niels Kristian 

Nørregaard 

      



 

1.   Godkendelse af dagsorden Godkendt 

Johnny blev budt velkommen og blev præsenteret for 

medlemmer af udviklingsrådet og blev præsenteret for arbejdet 

i Udviklingsrådene og FUR 

2. Indlands turisme 
 
FL har ordret for information 

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

fremtidens-turisme/ 
 

Finn redegjorde for arbejdet i arbejdsgruppen  

3. Profilering af landsbyer og området Varde kommune har besluttet at der skal laves profilering af 

landsbyerne i kommunen. Næsbjerg og Nordenskov er i gang 

med arbejdet med at finde personer som vil være med til at 

arbejde med projektet. Projektet er gået i stå på grund af 

Corona. De 2 borgerforeninger ønsker at møderne bliver 

fysiske møder. Der arbejdes videre med projektet i de 2 byer. 

  4. Holme Å og Karslgårde Sø, rekreative del  
 

https://varde.citizenlab.co/da-DK/projects/holme-a-1 
 
BT informere 
 

Bjarne nævnte at der er indkommen 35 forslag til projekter. Der 

vil nu ske en ”bundtning” af forslagen hvorefter det bliver 

besluttes hvad der skal arbejdes videre med. 

  5. Kommune plan 2021 
 
Solceller ? 
 
https://www.vardekommune.dk/sites/default/files/ko
mmunen/om_kommunen/hoeringer_og_afgoerelser/
plan_og_byudvikling/2._hovedstruktur_-
_05.05.2021.pdf 
 
se afsnit 14 

Bjarne nævnte at der i kommuneplanen er lagt op til at der skal 

udlægges 240 ha.  Kommunen har valgt at udlægge 7.377 ha. 

Som er med til at stavnsbinde folk til deres ejendom såfremt 

ejendommen ligger i det udlagte område. 

Der var opbakning til at UHV bakker op om høringssvaret fra 

FUR. 

6. Møde med byrådet mulige datoer 
 
torsdag den 19. august 2021 kl. 17-21 
Næsbjerg hus. 
 
Turisme strategi er valgt som emne for mødet med 
politikerne, mødet bliver for hele bestyrelsen og 
stedet meldes ud senere. 
 
Se Bilag 1 for mødet 

Alle i UHV er inviteret til at deltage og ønsker man at deltage 

melder man tilbage til Bjarne inden 10. august. 

https://turisme.nu/disruption-er-motoren-i-fremtidens-turisme/
https://turisme.nu/disruption-er-motoren-i-fremtidens-turisme/
https://varde.citizenlab.co/da-DK/projects/holme-a-1
https://www.vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/om_kommunen/hoeringer_og_afgoerelser/plan_og_byudvikling/2._hovedstruktur_-_05.05.2021.pdf
https://www.vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/om_kommunen/hoeringer_og_afgoerelser/plan_og_byudvikling/2._hovedstruktur_-_05.05.2021.pdf
https://www.vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/om_kommunen/hoeringer_og_afgoerelser/plan_og_byudvikling/2._hovedstruktur_-_05.05.2021.pdf
https://www.vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/om_kommunen/hoeringer_og_afgoerelser/plan_og_byudvikling/2._hovedstruktur_-_05.05.2021.pdf


7. Nyt fra FUR 
 
Seneste møde 02-06-2021 
 
Informationer om Høring fra Ho golfhotel 
Delebus ordning fra Præstø 
Hørring om solceller (KP21) 
 Se bilag 2 

Bjarne nævnte at der var høring fra golfhotellet i Ho. Fredag 

før pinse kommer det endelige høringssvar med hytter på 

100m2 med et kort høringsfrist.  

Der var rejst kritik af at projekter var gået fra et golfhotel til et 

hytte projekt. Ligeledes var man utilfreds med at man havde et 

kort fist for at komme med indsigelser 

Bjarne fortalte om et projekt fra Præstø som blev præsenteret 

på FUR,  hvor man delt om en bus som var købt at kommunen 

og kunne bruges af borgerne i kommunen 

8. URHV fremtid. 
Skal vi afholde et fælles møde med 
Borgerforeninger/beboerforeninger i vores 
områdefor at aftale opgavefordeling og nedskrive 
dette. 

Bjarne lage op til at UHV holder møde med  

Borgerforeningerne i området  for at lave en forventning 

afstemning. Der var enighed om at der skal ske et tættere 

samarbejde i mellem Borgerforeninger/ beboerforeninger og 

UHV i vores område.  

Det blev aftalt at der afholdes et møde med foreningerne og 

UHV efter sommerferien. 

Mødet afholdes den 8. september 2021kl. 19.00. 

9. Årets landsby Der skal kåres en landsby Ida deltager som repræsentant for 

UHV 

Ida sender de 2 ansøger ud til bestyrelsen hvorefter man melder 

tilbage til hende med hvem man mener skal vinde.  

10. Økonomi  (Martin) 
 

  

Der står 122.068,25 på konto i dag  

Finn sikrer at UHV meddelser i E-boks bliver  sendt til Martin. 

  Evt. Der er bevilget en gave til Erik Buhl i samarbejde med FUR 

 

 

 

 

Formand       Referant 

 

Bjarne Tarp       Finn Ladegaard 
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