
Generalforsamling udviklingsråd helle vest 19. marts 2013 

8 fremmødte heraf 5 fra rådet.  

Afholdt hos Roust Spær startende med rundvisning på fabrikken og efterfølgende møde. 

 

Valg af Dirigent blev Max Jørgensen 

 Konstaterede at mødet er lovligt.  

 

Aflægning af beretning ved Peder Foldager. 

 Beretning godtaget og accepteret af generalforsamlingen. 

 

Fremlæggelse af regnskab ved Thomas Locht. 

 Regnskab godkendt. 

 

Indkommende forslag. 

 Ingen 

Valg af bestyrelse. 

Bestyrelsen består fremover af: 

 Peder Foldager, Kim Andersen (genvalgt), Thomas Locht (genvalgt), Finn Ladegård (genvalgt), 

Gert Lindberg, Christian Jensen, Bjarne Tarp 

 Suppleanter:  Gunner Olesen, John Lesner 

 

Valg af revisor.  

 Valgt er Niels Kristian Nørregaard. 

 

Evt.  

 Bedre annoncering af generalforsamling i 2014. (skuffende fremmøde i år) 

 Annoncering af arbejdsdag i Tambourshave.  Gert har ansvar for Næsbjerg, Peder har ansvar 

for Nordenskov, Cristian har ansvar for Roust. 

 

Bilag: Formandsberetning 

 

Referent:  Bjarne Tarp 

 

 

 



Den 18 marts 2013 

Beretning 2013 for Udviklingsråd Helle Vest 

 

Et spændende år med mange forskellige opgaver og tiltag: 

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder og deltager i 2 møder med Varde Byråd, samt 

deltaget i andre møder indkaldt af kommunen omkring planer og politikker mv. Den 12. april 

er vi f.eks. indkaldt et omkring brainstorm ved. en frivillighedspolitik, møde i nov med 

kommunen omkring forslag til kommuneplan, møde med kommunen om genopretning af 

Holme Å 

Derudover har vi også arbejdet med kontakt til foreninger i de 3 byer –  I Næsbjerg går 

kontakten primært igennem Finn Ladegård, som formand borgerforeningen.  I Nordenskov 

er udviklingsrådet involveret med personer i Nordenskov Fællesvirke. (Bjarne, Kim og 

Peder). Mere kontakt til Rousthøje/Roust kunne godt ønskes, selv om Christian Jensen 

forsøger at holde linjen varm. 

Derudover deltaget i 4 Fælles Udviklingsrådsmøder (FUR), samt på Tur til FUR ( Op igennem 
det Vestjyske  

(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. ) 

 

2 møder med kommunen: 

1. Dialogmøde med byrådspolitikkerne (indflydelse før beslutninger træfftes 

og flere midler til udviklingsrådene) 

2. Mindre interessent møde, men et godt indlæg om nationalpark Vadehavet. 

 

VivaVarde:    

- Mest It tilgængelige (Fibernet i Vesterbæk, Bredmose, som udløste penge 

til Nordenskov Borger og sogneforening til legeplads 

- Den reneste kommune (Store Nørd med affald for 4. klasser, indsamling af 

affald den 21/4) 



- Den sundeste kommune (sund kost, fri bevægelse, sund liv, aktivitiveter i 

naturen 

 

Midler fra VivaVarde:  (10.000 kr) 

- Erstatningskøb af skilte (affald hører ikke til i Naturen) 

- Bordebænkesæt i de 3 byer 

Tambours Have:  

- Møde vedr. opstart arbejdsgruppe 21 juni.  (9 personer), Mads Sørensen 

fra Sig er formand) 

- Klargøringsdag den 14. april  - ny klargøringsdag igen i år 13 april 

- Mange nye tiltag og aktiviteter. 

Cykelstier: 

Etableret 

- Nordenskov til Øse Efterskole 

- Næsbjerg til Varde 

Nye tiltag: 

- Øse til Næsbjerg (arbejdsgruppe i Øse) 

- Starup til Nordenskov (arbejdsgruppe i Haltrup) 

- Nordenskov til Helle-hallen (arbejdsgruppe i Heager) 

Landsbypedel 

- Kører i Nordenskov og Næsbjerg efter hver sin model 

- Der er udført en hel del opgaver. 

- Fungerer rigtig godt – evalueringsmøde med kommunen  

- Forsøget slutter til aug – usikkert om det kan fortsætte. 

Udviklingspulje: 

- Hver udviklingsråd fik en pulje på 30.000 kr stillet til rådighed i 2013 

o QR-koder + film 

o Midler til Tambours Have (måske også film mm) 

Projekter/tiltag 

- Søg udviklingsrådet – vi kan måske hjælpe. 

 



 

Ejendomsskatter 

- Klage til kommunen omkring pålæg af ejendomskat på anlægget i Nordenskov og 

Agerviglund i Næsbjerg. Begge dele ejet af borgerforeninger 

- Vi fik ændret reglerne 

 

Synlighed af udviklingsrådet: 

- Deltagelse i Karlsgårdedagen 9/9 

- Hjemmeside. 

 Vi står på hovedet for at flytte dig til Varde kommune (Bosætningskampagne den 7/10 kick off 

med Bunch og bolig9 

- Velkomstkommitee er en del af arbejdet (mangler et par stykker fra Nordenskov 

området) 

- Velkomstruter mv 

- Radiospots mv 

- Se referat - tiltag igen den 14/4 

 

Solhøj – ældrecenter i Nordenskov 

- Møder med kommunen omkring færre boliger 

- Status – flere beboere eller salg til private af den ene fløj. (alternativet er 

nedrivning) 

Året Landsby: 

- Stort tillykke til Nordenskov 

Fremadrettet:   

- Mere kontakt til erhvervslivet kunne ønskes omkring, hvad vi kan gøre sammen 

for udviklingen. 

Afslutning: 

- Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde 

- Tak til for samarbejdet især med foreninger 

- Tak til kommunen for samarbejdet 

 

 

 



 


