
 

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 

 

Tid:  Onsdag den 26/10-2011 kl. 17.30 

Sted: Hos Jens Erik Mathiasen, Hostrupvej 5, Nordenskov 

 

Vi starter mødet med en gåtur ned til Holme Å og bagefter lidt at spise. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Til møderne er 
indkaldt:(Funktion).  

16-03-2011 17-05-2011 18-08-2011 26-10-2011 07-01-2012 

Formand  
Peder Foldager 
På valg 2012 

Mødt Mødt Mødt Mødt  

Næstformand  
Kim Andersen 
På valg 2013 

Mødt Mødt Mødt Mødt  

Kasserer 
Benny Christensen 
På valg 2012 

Mødt Mødt Mødt Mødt  

Sekretær 
Finn Ladegaard 
På valg 2013 

Mødt Mødt Mødt Mødt  

Bestyrelsesmedlem 
Thomas Locht 
På valg 2013 

Mødt Mødt Afbud Afbud  

Bestyrelsesmedlem 
Jens Erik Mathiasen 
På valg 2012 

Mødt Afbud Mødt Mødt  

Bestyrelsesmedlem 
Christian Jensen 
På valg 2012 

Mødt Mødt Mødt Mødt  

1. Suppleant 
Gunnar Olesen 
Rousthøje 

     

2. Suppleant 
John Lesner 
Øse 

     

Revisor 
Niels Kristian 

Nørregaard 

     



Dagsorden: 
 

 
1. Godkendelse sidste referat. 

 

Dagsordenen blev godkendt 

2. Nyt vedr. Viva Varde 
- Udrulning af fibernet i Helle Vest 
- Den reneste kommune 
- Den sundeste kommune 
 

 
Se vedhæftede  projektbeskrivelse            Bilag 1 
 
 
Kim har været til møde vedr. Viva Varde han kunne oplyse 
at der er mulighed for at skaffe penge til lokale foreninger 
ved at sælge Fiber opkoblinger. Borgerforeningen i 
Nordenskov har fundet frivillige til at sælge tilkoblinger 
pengene skal bruges til ny legeplads i Nordenskov 
500 kr pr. tilkobling  250 kr til Viva Varde som kan bruges 
til aktiviteter 
9 uger fra man har tegnet til det bliver lagt ind 
Afprøve I Nr Nebel at sælge tilkoblinger 
Næsbjerg og Rousthøj  er dækket ind med fibernet  
 
I forbindelse med projektet den reneste kommune er der  
lavet et renheds barometer 
 
Der er allerede  lavet flere tiltag for at gøre kommunen til 
den sundeste kommune der kommer flere tiltag 
 

3. Nyt fra FUR  
- Synlighed 
-  

Se referat fra den 6/10                    Bilag 2 
 
Der er åbnet op for at udviklingsrådene får mulighed for at 
annoncere i dagspressen betalt af varde kommune 
Der var en debat om hvad vi kunne bruge muligheden til 
der var flere forslag herunder aktivitets liste for alle 
foreninger i området, Peder undersøger hvad den må 
bruges til  

4. Aktuelle sager siden sidst 
- Lastbilparkering 
- Landsbypedel 
- Busforbindelse til Esbjerg 
- Møde vedr. Tambours Have 
- Møde med foreningerne i 

Næsbjerg 25/10 
- Blomstrende Landsby i Næsbjerg 
- Andet. 

 
Lastbil parkering i Næsbjerg og Nordenskov er fundet men 
løsningerne er ikke optimale. Ønsker kommunen at der 
skal bosættes borger i de små byer skal der også findes 
løsninger på Lastbilparkeringen der tilgodeser andre 
borger og chaufførerne  
 
Landsbypedelem i Nordenskov det går godt der er meget 
arbejde i at holde Pedellen i gang men der bliver lavet 
mange gode ting, pedellen mangler værktøj til at udføre 
opgaverne 
 
I Næsbjerg er der lavet en liste med opgaver det fungere 
godt 
Finn  kontakter Jens Josefsenfor for at aftale et 
evalueringsmøde om projektet 
 
Busser til Esbjerg  der er sendt 3 forslag til ud til høring i 
udviklingsrådet om den fremtidige busdrift til Esbjerg i de 
3 forslag er der en Taxa løsning som ikke er optimal da 
der ikke mulighed for at andre rejsende kan komme med 
til Esbjerg, her er endnu et eksempel på at man forringer 
busdriften i kommunen 
 
Tamburshave, det er vigtig at vi også har seværdigheder i 
yderområderne herfor et det vigtigt at der bevilges de 
midler der skal til for at stedet kan drives. 
Mulighed for at koble campingpladsen og Tamburshave  
sammen for tiltrække flere turister evt. flytte 
Campingpladsen over til Tampurshave 
 
Møde med foreninger i Næsbjerg den 25. oktober, hvor 
Peder Foldager deltog og redegjorde for Udvilgsrådert 
arbejde, det er planen at alle foreninger i hele området 
bliver besøgt af udviklingsrådet  
 

5. Genopretning af Holme Å Henvendelse fra Udviklingsråd Helle Øst og besigtigelse af 
området.af Holme Å 



 
 

 
Det er udviklingsrådet holdning at vi gerne vil beholde den 
nuværende føring af Holme Å så vi også kan beholde vand 
til førelsen til Karlsgårde Sø og herved sikre at 
Tambushave kan bibeholdes.  
Ved at bibeholde den nuværende løsning sikre man også 
at der kan sejle kanoer på kanalen og sikre fortsat brug af 
de eksisterende stiers. 
  

6. Revidering af udviklingskatalog 2010 
 

 

Status på indsamling af input og det videre forløb 
 
Næsbjergs plan!!!! 
 
Rousthøje har en plan kommer 

7. Ejendomsskatter, der skal betales af 
de frivillige foreninger. 
 

Medbring tal og fakta vedr. henholdsvis Nordenskov, 
Næsbjerg og Roust/Rousthøje. 
 
Der er enighed om at denne beslutning  rammer de små 
foreninger uretfærdigt da foreninger i Varde ikke bliver 
beskattet Peder skriver til kommunen om problemet. 
 

8. Økonomi  
- Kort status v/Benny 
- Anvendelse af midler til projekter 

 

 
 
 
Vi har i Udviklingsrådet en formue på ca 15.000 kr 
stående.  Nogen af disse midler skal ud og arbejde!! 
 
Det arbejdes på at finde en foredragsholder til 
Generalforsamlingen næste bestyrelsesøde med spisning 
 

9. Kommende møder: 
- Møde vedr. Tambours Have 2/11 

- Møde med Varde kommune den 
3/11 

- Bestyrelsesmøde: 
 

 
 
Kl. 17.30 
Kl. 17.00 
 
 
Forslag:  Mandag den 07/1-12  kl. 17.00 

10. Eventuel 
 

Intet til dette punkt. 

 

 

 
 

Formand.    Peder Foldager  Sekretær Finn Ladegaard 



Bilag 1 

 

Projekt: VIVA Varde- ITtilgængelighed 
Emne: Procedure for tegning af SE-kontrakter 

1. SE udarbejder et oversigtskort for Varde Kommune med angivelse at zoner for hvert UR-område(9 

UR for varde kommune). På oversigtskortet skal der med signaturer angives hvilke zoner som 

mangler kontrakt dækning. Og dermed mål for projektet. 

 

2. Sammen med oversigtskortet udarbejdes en zoneoversigt (by og landzoner) som mangler kontrakt 

dækning. 

 

3. Oversigtskort sendes til formanden for hvert UR-område og samlet oversigt til projektgruppen. 

 

4. Evt. kan SE vedlægge en oversigt over hvilke områder som er prioriteret og med angivelse af 

forventet installation. 

 

5. Hvert UR-område behandler muligheder for eget område og giver en tilbagemelding om interesse i 

at gennemføre en kontrakt runde. 

 

6. I tilfælde af interesse for en kontrakt runde kan SE kontaktes for et info møde. UR angiver 

kontaktperson/ambassadører. 

 

7. På infomødet aftales de nærmere detaljer om igangsætning af et projekt: 

a. Navn på zoner 

b. Adresseliste pr zone 

c. Projektperiode 

d. Tilbagemelding 

e. Forventet dato for installation(gravearbejde og installation) 

 

8. Opgave for lokal projektgruppe 

a. Finde ambassadører som kender området for kontraktbesøg 

b. Synliggørelse af lokale projekter som kan tildeles bonusbeløb i tilfælde af at 50% kan opnås. 

c. 50% opnåelse af mulige kontrakter er en forudsætning for udbetaling af bonus beløb. 

 

9. Bonus beløb 

a. Hver kontrakt udløser 500,- til et lokalt projekt 

b. Hver kontrakt udløser 250,- til et fælles VIVA projekt(IT- tilgængelighed) 

 

10. Bonus beløbet frigives ved installation  

 

11. SE laver løbende en opdateret oversigt over forventede installationer som kan vises på UR´s 

hjemmeside. 

 

12. Kontaktpersoner 

 

Henry Koch 

Tistrup den 19.august 2011 



Bilag 2 

 

 
 
 
Til Fælles Udviklingsrådet 

 
Referat fra FUR mødet 6.10.2011 på Fåborg Kro, Krosvinget 1, Fåborg 

Alle 9 udviklingsråd var repræsenteret.  

 

1. Kollektiv trafik.  

Udviklingsrådene har den 22. september fået tilsendt høringsmateriale 

angående ny struktur for skolebuskørsel på udvalgte skoler. 

Høringsfristen er sat til den 6. oktober, og der vil være lejlighed til under 

mødet, at komme med jeres evt. bemærkninger til den nye struktur for 

skolebuskørsel.  

Udviklingskonsulent Claus Lindholt Mikkelsen deltager i drøftelsen af 

emnet og giver en orientering om kollektiv trafik. 

 

Claus Lindholt Mikkelsen gav en grundig orientering om forslaget til ny struktur 

for skolebuskørsel samt en orientering om kollektiv trafik generelt, herunder 

den fleksible ordning med Flex ture. Forslaget er på dagsordenen for Byrådets 

temadrøftelse 1. november.  

 

Såfremt udviklingsrådene har supplerende bemærkninger til høringsmaterialet, 

er det nu, de skal indsendes til Claus.    

 

2. Viva Varde  

- seneste nyt fra grupperne.  

 

Der førtes en drøftelse om  

- Flot Release Party i tirsdags på Campus 

- Meget flot hjemmeside til Viva Varde 

- Alle udviklingsråd får nu tilsendt referater fra styregrupperne 

- IT-tilgængelighed: Der mangler fortsat et kort over, hvilke områder der ikke 

har fibernet endnu. En overordnet plan ønskes. Peder Foldager og Poul 

Jacobsen tager det med til den overordnede styregruppe. 

- Der begynder at komme penge ind nu til Viva Varde, og FUR opfordres til at 
komme med forslag til et evt. fælles projekt.   

- Den reneste Kommune kører rigtig godt. De planlægger 15 kampagner om 

året, og efterlyser gode idéer til kampagneemner.  

- Overordnet er der fortsat behov for synliggørelse omkring Viva Vardes formål. 

Vigtigt at vi får udbredt kendskabet til det arbejde, der foregår i de 3 grupper 
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samt den overordnede styregruppe.  

 

3.  Efterårets møde med Byrådet 3. november.  

 Udvalget for Kultur og Fritid har fastsat følgende dagsorden:  

 

1) Seneste nyt fra Udviklingsrådene (kort orientering) 

2) Seneste nyt fra Varde Kommune – herunder det vedtagne budget 

3) Forslag til Planstrategi 2012 for Varde Kommune – (workshop på mødet ca. 2 timers 

varighed. Materiale udsendes på forhånd, med almindelig post, til deltagerne) 

4) Eventuelt 

5) Næste møde 
 

Mødet starter med præsentation af vores film om nærdemokrati, der denne aften har 

premiere.  

 

Dagsordenen blev gennemgået.  

Forud for mødet den 3. november, vil Hanne gerne have en kort melding fra hvert udviklingsråd, af 

hensyn til koordinering af punkt 1: Seneste nyt fra Udviklingsrådene.  

Dagsordenen er udsendt til alle udviklingsråd, og det supplerende materiale samt forslag til 

Planstrategi 2012 eftersendes i uge 41 direkte til medlemmerne fra Team Plan.  

 

4. Synliggørelse af udviklingsrådene. Skabelon til annoncer fra udviklingsrådene er udsendt til 

alle 9 udviklingsråd. Varde Kommunes nye hjemmeside er i luften.  

 

Indtil nu er Varde Opland det eneste udviklingsråd, der har haft annonce i ugeaviserne på Varde 

Kommunes informationssider. Samtlige udviklingsråd opfordres til at gøre brug af det nye tilbud, 

der kan være med til at synliggøre udviklingsrådene i lokalområderne.  

 

Der var stor tilfredshed med Varde Kommunes nye hjemmeside og placeringen af udviklingsrådene 

med adgang direkte fra forsiden under ”Demokrati og Politik”.  

 

Udviklingsrådene arbejder nu på at få deres egne hjemmesider opdaterede, efter det afholdte 

kursus for web-redaktører i udviklingsrådene. Såfremt der er spørgsmål kan Mie Kirkeby 

Vestergaard kontaktes.   

5. Siden sidst – bordet rundt.  

 

De 9 deltagere gav en status på, hvad der arbejdes med hos dem. Her følger et kort udpluk fra 

drøftelsen:  

 

Helle Vest: Landsbypedellen i Nordenskov og Næsbjerg er en succes. Derudover har de gang i en 

masse småprojekter. 
  

Varde Opland: Har drøftet de nye strikse krav til legepladser, der flere steder har betydet, at 

legepladser er blevet fjernet. Vindmøllepenge: Hvordan får vi dem derud, hvor de hører hjemme, 

altså der, hvor møllerne står? Janderup er i gang med et Å-projekt. Repræsentanter fra Lokalrådet i 

Janderup er netop vendt hjem fra ”Aktive Ildsjæle i Norden” – et besøg i Norge.  

Blåvandshuk: Arbejder fortsat med anvendelse af det gamle rådhus, der nu er sat til salg via 

udbud. Har brugt tid på projekt flygtningemuseum. Fået valgt en repræsentant til 

NationalparkRådet, Anne Marie Slailjær, der tillige blev valgt som næstformand for rådet.  



 

Blaabjerg: Folk begynder at deltage i møderne i udviklingsrådet. Der har været afholdt byvandring 

i Outrup med succes. Arbejder på at lave et stormøde i forbindelse med generalforsamlingen i 

Blaabjerg Udviklingsråd, som led i synliggørelsen af udviklingsrådet.  

 

Helle Øst: Er godt med over det hele. Fåborg blev kåret som vinder af Årets Lokale Landsby 

2011 i Varde Kommune. Planlægger maratonløb den 7. oktober 2012. Arrangementet er direkte 

forankret hos Udviklingsrådet i Helle Øst. Lokalrådene ser udviklingsrådet som en vigtig 

samarbejdspartner, fordi de ved, det bringes videre til Varde Kommune. Helle Øst vil gerne lave en 

”Grøn By” dag, som led i ”Den reneste Kommune”. Starup-Tofterup vil arbejde med 

udviklingsprogrammet Blomstrende Landsbyer.  
 

Varde By: Har brugt meget tid på Viva Varde med repræsentanter i de forskellige styregrupper. 

Nyt medlem til synliggørelse af Udviklingsrådet Varde By, Jens Nielsen har fået opgaven med 

ajourføring af hjemmesiden m.m. Å-gruppen fungerer fint. Projektet har været med til at skabe et 

godt samarbejde med de forskellige aktører. Repræsentanter fra udviklingsrådet har været 3 uger i 

Barcelona, som genvisit på besøget fra Barcelona i juni måned.  

 

Skovlund-Ansager: Ansager borgere har købt hotellet tilbage og inviteret byens indbyggere til at 

komme med forslag til, hvad hotellet kan anvendes til fremadrettet. Håber på at købet af den 

gamle stationsbygning falder på plads. Lokalarkivet er klar til at rykke ind, når stationsbygningen er 

færdigrenoveret. Skovlund har godt gang i arbejdet med deres kulturhus. Området ville gerne have 

en landsbypedel. NaturKulturVarde lavede en god dag for børnene i Skovlund-Ansager, som led i 

projekt ”Kommunen og Civilsamfundet”.  

 

Ølgod: Den 14. oktober indvies det nye Sundhedshus i Ølgod. Det bliver bemandet med 2 læger 

+ 2 vikarer samt 5 behandlere. Derudover har udviklingsrådet kigget på de mange stier, som ikke 

er forbundet med hinanden i området. Ofte er man nødt til at vende om, når man kommer til 

stiens afslutning, fordi den ikke fører videre til næste sti. Ønsker sig en cykelsti til Strellev og Lyne. 

Udviklingsrådet kommer med forslag til anvendelse af Gårde Skole. Har i øjeblikket Kulturdage i 

Ølgod. Er også med i Viva Varde ”Den sundeste Kommune”.  

 

Hodde-Horne-Sig og Tistrup: Mange projekter på tegnebrættet i Horne og Sig, men der 

mangler praktikere til at føre det ud i livet. I Tistrup er der god gang i Mediehuset, som de har 

fået LAG midler til. I uge 42 åbenes der for skoleelever, der bare kan komme ind og spille på de 6 

nyindkøbte pc’er. I uge 43 er det for seniorer. I uge 44 har et et arrangement for foreningerne, for 

at styrke samarbejdet mellem foreningerne og udviklingsrådet. Arbejder på et avis til foreningerne 

for synliggørelse af udviklingsrådet.     

 

 

6. Den gode historie.  

 

Efter aftale med formanden for Udvalget for Kultur og Fritid udsendes der pressemeddelelse om 

”Status på udviklingsrådene” efter dette FUR møde. Til brug for pressemeddelelsen opfordres de 

enkelte udviklingsråd til at maile relevante informationer til Hanne senest tirsdag den 11. oktober.  

7. Orienteringsemner:  

- Ungerådet er nu etableret med en Styregruppe på 15 personer.  

- Årets Landsby. Fåborg fejres lørdag den 15. oktober fra kl. 13.00 – 17.00.  

- Velkomstambassadørerne og det fremadrettede arbejde. 

- Ildsjæle dag mandag den 31. oktober kl. 15.00 i Aktivitetshuet i Astrup, Skjern.  



- Landdistrikternes Fællesråd har inviteret 14-20 årige til at deltage i ”Demokrati og viosn 

for livet på landet og i landsbyer”. Der er endnu plads til 3-4 unge fra en landsby i Varde 

Kommune, men det haster med tilmelding, da første arbejdsdag er aftalt til fredag den28. 

oktober i Landdistrikternes Hus.  

 

Taget til orientering.  

8. Nyt fra LAG Varde.  

- workshop for nye ansøgere – obligatorisk fra 2012.  

- Nytårskur 25. januar med præsentation af afsluttede projekter m.m. – Udviklingsrådene 

inviteres til at deltage med en stand.  

 
I forbindelse med dannelse af den nye regering, efter Folketingsvalget, er det oprettet et nyt 

ministerium for By, Bolig og Landdistrikter. Administrationen af tilskud til de lokale aktionsgrupper 

overføres fra Fødevareministeriet til det nye ministerium, under minister Carsten Hansen. LAG 

Varde afventer nærmere informationer om den fremtidige organisering. Den lokale aktionsgruppes 

medlemmer orienteres via næste nyhedsbrev.  

9. Eventuelt.  

 

Jørgen Nielbæk har udsendt fakturaer til de udviklingsråd, hvor det indsendte budget fra projekt 

”Borgerinddragende aktiviteter” ikke helt svarede til det faktiske regnskab.  

10. Fastsættelse af mødedatoer i 2012.  

 

Hanne fremsender forslag til 4 FUR møder i 2012. De 2 årlige møder med Byrådet 

fastsættes på førstkommende møde mellem Byrådet og Udviklingsrådene 3. november.  

 

Tak for et godt og konstruktivt møde.  

 

Venlig hilsen 

 

 

Hanne Jespersen 

Lokalsamfundskonsulent 

  

  

 

 


