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Dagsorden:          Kommentarer: 
1. Opfølgning på sidste møde/referat 

 
 

Cykelstierne i området blev diskuteret herunder cykelstien 
fra Næsbjerg til Varde hvor politikerne ikke har villet høre 
på indsigelserne fra borgerne i Næsbjerg hvilket er 
problematisk da det er medvirkende til at borgerne ikke 
fremadrettet vil deltage i planlægningen. Cykelstien i Øse 
er også et eksempel på at der bliver lavet dårlige 
løsninger. 
Der arbejdes ligeledes på en cykelsti mellem Nordenskov 
og Helle hallen. 
Der er kommet kr. 25.000 til Nordenskov Borgerforening 
fra salget af fibernet. Anvendt til ny legeplads. 
 

2. Tambours Have/Karlsgårde  - status 
- Karlsgårdedag 
- Arbejdsgruppe 
- Videreforløb 

 

Tamburs Have/ Karlsgårde: Der er nedsat en 
arbejdsgruppe med 9 personer, som skal arbejde videre 
med projektet. Erfaringerne fra turen til Fur var, at 
projekter af denne størrelse kræver, at der er politiker 
med i arbejdsgruppen for at bære dette i gennem. Der er 
ansatte fra kommunen med i arbejdsgruppen og der har 
været første møde i gruppen den 23. august. 
Karlsgårdedag var en god dag hvor Udviklingsrådet var 
tilstede og var i dialog med mange mennesker om 
Udviklingsrådets arbejde, der blev afviklet en konkurrence   
hvor der var skaffet flotte premiere .  

3. Møde med Varde Kommune ang. Holme 
Å. 

Peder har i dag været til møde med kommunen om 
planerne om at genoprette fra Holme Å. Problemstillingen 
er at sikre at Karlsgårde Sø får tilstrækkelig  vand så den 
ikke tørrer ud.  
Der er ikke besluttet noget endnu. Projektet koster ca 
kr.20 mill,  
 

4. Bosætningskampagne 
- Arrangement den 7/10 
- Velkomstambassadører 
-  

Bosætningskampagne der er pt. 30 personer tilmeldt til 
Brunch og bolig. Vi håber på at der blandt disse personer 
er personer, der bosætter sig i kommunen 
Velkomstambassadørerne, her kan det konstateres at den 
nuværende form ikke fungerer, opgaven til dem fremover 
vil være at byde tilflytterne velkommen når de er flyttet til 
området. Der mangles velkomstambassadører i 
Nordenskov. 
Der blev diskuteret om ikke der skulle laves QSR koder ved 
byerne i området  
 

5. Gis-kort  v/Finn 
 

Der arbejdes videre med projektet. 

6. På tur til Fur – orientering herom 
 

Turen startede i Varde og derfra videre til Faster Skjern 
hvor det gamle mejeri blev besøgt, herefter gik turen til 
Stadil hvor det gamle mejeri er blevet omdannet til et 
privat bolig med et kontorfællesskab. Besøget fortsatte til 
Bovbjerg fyr som var købt af en støtteforening som lavede 
mange aktiviteter på stedet. Næste dag gik turen til 
Spøttrup og blev afsluttet på Fur 
 
Konklusionen fra turen er at der skal være embedsmænd 
eller politikker med i store projekter, og at der skal penge 
med ud og at lokal forankring er vigtigt. Pengene skal ud 
og arbejde og at de investerede midler kommer 5 gange 
igen. 
God og inspirerende tur. 

7. Møde med Varde kommune ang. 
kommuneplan 

- Den 8/11 kl. 17-18 

Kommunen har indkaldt til et møde for at komme med 
input til kommuneplan Bilag 1 

8. Økonomi    
- 10.000 kr fra VivaVarde  
- 30.000 kr fra Varde kommune i 

2013 

Der arbejdes videre med QSR koder på byerne i området 
Der arbejdes videre med bordebænke sæt til byerne 
Og der anskaffes flere affalds skilte til området. 

9. Nyt fra FUR møde den 27/9 i øvrigt Status på ældrebolig, der er udarbejdet en statistik på 
området, det kan resultere i at der skal lukkes boliger i 



 området. Udviklingsrådet deltager i møder med kommunen 
ang. Solhøj i Nordenskov. 
Der skal samles materiale  ”de gode historie fra HelleVest” 
der sendes til Peder som samler matrialet senest 1/11. 
 

10. Mødekalender 
- Møde med byrådet den 15/11 
- Næste møde i udviklingsrådet 

 
 

Møde med Byrådet den 15 november kl. 17.00 – 21.00 i 
Tistrup 
Der arbejdes videre med at lave et fælles arrangement 
sammen med Helle Øst på Roust spær i forbindelse med 
Generalforsamlingen i foråret 
Julefrokost den 11. januar 

11. Eventuel 
 
 

 

 

 

 

Formand    Referat 

 Peder Foldager   Finn Ladegaard 



Bilag 1 
 
 Dato 02. oktober 2012 

 Dok.nr. 1223830 

 Sagsnr. 1069621 

 Ref. Towo 

Til Udviklingsråd i Varde Komme 

Invitation til møde om Kommuneplanlægningen 

Varde Kommune er nu i fuld gang med at vurdere de ønsker til bl.a. nye arealudlæg der er 

indkommet i forbindelse med den igangværende revision af kommuneplanen. 

 

Plan- og teknikudvalget har foretaget en første vurdering af de nye arealudlæg der foreslås, og 

vi vil nu gerne inviterer til en møderække, hvor hvert udviklingsråd på et møde af en times 

varighed vil blive præsenteret for de ændringer der forventes foreslået i netop dette område. 

 

Møderne har det overordnede formål at præsentere jer for nogle af de bagvedliggende 

vurderinger der ligger til grund for de nye udpegninger og også for de vurderinger der føre til 

at ikke alle ønsker kan imødekommes. 

 

Vi har reserveret tid til Udviklingsråd Helle Vest Torsdag den 8. november 2012 kl. 17.00-

18.00 

 

Mødet afholdes i mødelokale 2, Toften 2 i Årre 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Tove Wolff 

Teamleder Plan 

Tlf: 79947426 

Mail: towo@varde.dk 

 


