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Generalforsamling tirsdag den 23. februar, 2010  

 
 
Formanden Svend-Åge Hansen bød velkommen til Udviklingsrådet Helle Vest’s 
generalforsamling. Herefter blev dagsordenen fulgt. 
 
1. Valg af dirigent 
Max Jørgensen blev valgt til dirigent af generalforsamlingen og konstaterede, at det 
var varslet i god tid i henhold til vedtægterne 
 
2. Valg af referent 
Søren Thomsen blev valgt til referent.  
 
3. Valg af stemmetællere 
Der blev valgt 2 stemmetæller: Peder Foldager og Enrico Flugt. 
 
4. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år. 
 
Formandens beretning: 

Vi har igen i år af haft 4 bestyrelsesmøder og desuden et møde, som blev aflyst. 
Desuden har der også i år været mange møder i kommunalt regi som jeg vil komme 
tilbage til. Det er især formanden, som har deltaget i disse møder. Det vil nok 
være en god ide, hvis flere af bestyrelsens medlemmer kunne deltage. Det er 
nemlig ofte sådan, at der kun må deltage en højst to medlemmer. Det kunne være 
godt, hvis det kunne ændres.  
 
START / PROBLEMER 
Som jeg skrev sidste år, kan jeg også i år sige, at vi stadigvæk har problemer med 
at forklare / tydeliggøre, hvad Udviklingsrådets opgave er. Jeg kan berolige med, 
hvis det er nogen trøst, at vi ikke er det eneste Udviklingsråd, der har dette 
problem. Mange steder rundt omkring er det ikke lykkedes at forklare dette. Men 
det er vigtigt at få forklaret, at Udviklingsrådet ikke ”tager arbejdet” fra de 
lokale foreninger som borgerforeninger og lokalråd. Vi skal måske til at se på vores 
struktur. Forstået på den måde, at i stedet for at vi vælges på vores egen general-
forsamling, skal hvert område vælge deres repræsentanter til Udviklingsrådet. Det 
ville måske give større ejerskab rundt omkring. Det har man gjort med succes at 
par andre steder. Vi har jo ingen repræsentant fra Rousthøje i det nuværende råd. 
Det tager vi op i løbet af det næste år. 
 
CYKELSTI. 
Om cykelstien fra Næsbjerg til Varde er kun at berette, at arbejdsgruppen under 
borgerforeningen i Næsbjerg fungerer godt, og det ser ud til at gruppen er 
lykkedes med at overbevise politikerne om, at cykelstien er nødvendig. Det er 



vedtaget at den første etape fra Varde til Gellerup Efterskole er godkendt, og vi 
har et berettiget håb om, at sidste del fra Efterskolen til Næsbjerg kommer 
indenfor overskuelig tid. Skal cykelstien fortsætte videre til Nordenskov og videre 
mod Starup er det nødvendigt, at vi får borgerforeningen i Nordenskov på banen. 
Der skal et forberedende arbejde i gang, for vi får ikke noget forærende, forstået 
på den måde, at vi selv skal gøre politikerne opmærksom på, hvad vi ønsker i 
landdistrikterne. Derfor må en arbejdsgruppe etableres i Nordenskov. 
 
 
VELKOMSTKOMITE 
Varde Erhvervs- og Turistråd er initiativtager til et arbejde omkring det at 
modtage  nye borgere i kommunen. Formålet er ganske enkelt, at tilflyttere får 
lettere adgang til de ønskede informationer om det område, som man ønsker at 
flytte til. Det er tanken, at informationerne formidles ved dialog med en person 
fra lokalområdet. Desuden vil man have overblik over, hvad man gør rundet omkring 
i kommunen, når nye beboere flytter ind. Der er allerede nu forskellige tiltag så 
som gratis fællesspisning for nye beboere, blomsterhilsen eller lignende, 
velkomstkurv med gavekort til butikker eller gratis kontingent til foreninger i en 
periode. Der sker meget, og det skal nu afdækkes i en arbejdsgruppe, hvor alle 
Udviklingsråd bliver inddraget. Det første møde gruppen har været afholdt den 11. 
februar, og vi må se, hvad det udvikler sig til. De lokale foreninger skal selvfølgelig 
inddrages på sigt, da det jo er lokalt, der skal etableres ”et eller andet” 
 
SKOLEDEBATTEN 
Jeg vil ikke igen i år bruge ret meget tid på debatten omkring vore skoler; men blot 
konstatere, at en stor folkelig debat og opbakning rundt omkring til, at 7. klasserne 
skule bevares på de ”små” skoler vel nok var medvirkende til eller måske afgørende 
for, at 7. klasse blev, hvor de var. I vores område betyder det jo, at Nordenskov 
skole beholder deres 7. klasse. For troen på en demokratisk proces, hvor borgerne 
bliver hørt, var det en god proces. 
 
BLOMSTRENDE LANDSBYER 
Det er et udviklingsprogram, som Landdistrikternes Fællesråd står bag. Ideen er, 
at ordningen skal skille de aktive landsbyer fra de mindre aktive. Alt efter hvor 
aktiv landsbyen er, skal man så have et eller andet antal blomster på byskiltet. Man 
kan få op til 5 blomster. Jeg har givet udtryk for min skepsis på møder i Det 
Fælles Udviklingsråd. Jeg mener ikke, at vi på den måde skal bekæmpe hinanden 
landsbyerne imellem. Vore landsbyer i kommunen er af vidt forskellig størrelse, og 
derved har man også vidt forskellige forudsætninger for at deltage. Det er klart, 
at en landsby med 900 indbyggere har flere ressourcer end en by med 300. Den 
forskel tager programmet ikke højde for. Man har overhovedet heller ingen garanti 
for, hvor mange byer der deltager, og hvilken effekt vil det så have. Men nu får vi 



se, hvad der sker fremover. Jeg mener, at nogle af landsbyerne i kommunen 
undersøger nærmere omkring dette. 
 
LANDSBYPEDEL 
Dette arbejde har været i gang siden august 2009. Det går kort sagt ud på, at man 
måske kan lave en ordning, hvor en person ansættes til at klare forskellige opgaver 
i landsbyen. Der er en del formaliteter, der skal være på plads inden ordningen kan 
”prøvekøres.” Bl.a. omkring økonomien. Man får i første omgang støtte til 
ordningen; men efter en forsøgsperiode på 2 år skal kommunen selv betale. Det 
bliver sandsynligvis sådan, at 2 byer her i foråret får lov til at starte. Hvilke 2 er 
endnu ikke afgjort. Man har kunnet søge om at blive forsøgsby. 
 
DIVERSE HØRINGER FRA KOMMUNEN 
Vi har bl.a. skullet indgive høringssvar omkring trafikplan og kommuneplan og har 
som Fælles Udviklingsråd udtalt os om Vestbanens fremtid.  
 
 
ØVRIGE TEMAER. 
- Busruter. Også i det forløbne år har busruterne været til debat. Vi kan ikke bare 

fortsætte med at busserne kører tomme rundt, så det er virkeligt nødvendigt at 
se på dette.  

- Bus skure. Vi har søgt om og fået nye bus skure i Rousthøje. 
- Der har været problemer med fortove i Roust; fordi de ikke ”når sammen.” Men 
det kan ikke ændres på grund af udkørsler. 
- Desuden har vi haft forskellige indsigelser i forhold til etableringen af veje og 
fortove på den nyeste del af Møllebakken i Næsbjerg. Vore indsigelser et stort set 
alle blevet afvist. 
- Der har været / er et udvalgsarbejde i gang om hvordan kommunens 
affaldsordning fungerer. 
- Her i foråret vil der blive lavet en film for at ”brande” hele kommunen bl.a. i 
forhold til bosætning. Der vil blive ca. 2 minutter fra alle 9 udviklingsråds områder. 
Vi skal så finde noget, som vi finder er værd at gøre opmærksom på herfra. 
Spændende! 
 
  Til slut vil jeg takke alle foreninger og borgere, der i løbet af året har været i 
”kontakt” med udviklingsrådet. Det fungerer endnu ikke optimalt; men bedre end 
for et år siden ved den her tid. Også en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen, 
for den indsats I har ydet. Det har været dejligt at arbejde sammen med jer, og 
jeg håber, det kan fortsætte. 
 

 
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Kasserer Søren Thomsen fremlagde og gennemgik regnskabet for 2009. Regnskabet 
blev godkendt. 



6. Indkomne forslag 
Ingen forslag. 
 
7. Valg til bestyrelsen 
På valg er: Aksel Nielsen, Jens-Holt Ladefoged og Enrico Flugt.  
Følgende blev valgt til bestyrelsen for 2 år:  
- Christian Jensen, Rousthøje 
- Benny Christensen, Næsbjerg 
- Peder Foldager, Nordenskov 
 
8. Valg af 2 suppleanter 
Følgende blev valgt som suppleanter for 1 år: 
- Jens Erik Mathiassen, Nordenskov 
- Gunnar Olesen, Rousthøje 
 
9. Valg af 1 revisor 
Niels Kristian Nørregaard er genvalgt for 1 år. 
 
10. Evt. 
Kurt (Næsbjerg) spurgte om der var beslutning om linjeføring af cykelstien fra Næsbjerg 
til Varde. 
Cykelstigruppen har indgivet 3 forslag til linjeføring sammen med prisoverslag. 
Materialet kan ses på hjemmesiden: www.naesbjerg.dk - under Borgerforening - cykelsti 
 
Jens-Holt Ladefoged sagde tak for tiden i udviklingsrådet og vil fortsat arbejde for 
lokalområdet. Aksel Nielsen og Enrico Flugt sagde ligeledes tak for samarbejdet i 
udviklingsrådet. 
 
Svend-Åge takkede Max for god styring af generalforsamlingen og takkede Jens-Holt, Aksel 
og Enrico for deres arbejde i bestyrelsen. 
 
Så var der kaffe og brød til alle, imens snakken livligt fortsatte. 
 


