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Referat fra Bestyrelsesmøde  

 
Tid:  Den 20-10-2015 

Sted.: Christian 
Kl.: 19.00 

 

Status.: Referat 

 
 

 

 

  

Til møderne er 
indkaldt (Funktion).  

05-05-2015 16-6-2015 
Gert 

12-08-2015 
Kim 

20-10-2015 
Christian 

22-01-2015 
Julefrokost 

08-03-2015 
Generalforsa
mling 

  

Formand  
Finn Ladegaard 
På valg 2017 

Mødt Mødt Mødt Mødt     

Næstformand  
Kim Andersen 
På valg 2017 

Mødt Afbud Mødt Mødt     

Kasserer 
Thomas Locht 
På valg 2017 

Afbud Mødt Afbud Mødt     

Sekretær 
Bjarne Tarp 
På valg 2016 

Afbud Afbud Mødt Mødt     

Bestyrelsesmedlem 
Gert Lindberg 
På valg 2016 

Mødt Mødt Mødt  Afbud     

Vakant 
På valg 2016 

        

Bestyrelsesmedlem 
Christian Jensen 
På valg 2016 

Mødt Mødt Mødt Mødt     

1. Suppleant 

Bent Jensen 
Roust 

        

2. Suppleant 
John Lesner 
Øse 

        

Revisor 
Niels Kristian 

Nørregaard 
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Dagsorden 20/10-2015: 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat Godkendt 

2. Møde med udviklingsråd Helle øst 20/10 Mødet afholdes primo 2016  
Punkter til mødet: 

 Medlemskab/erfaring med proVarde 

 Sammenfald i ide katalog for udviklingsråd 

 Hvad er udviklingsrådets opgave 

3. Film 20/10 Udviklingsrådet er inviteret til møde om film 12/11 
på rådhuset for at drøfte drejebog til film. 
Uvrhv. Har fornylig lavet film om området. 
Finn og Thomas deltager  

4.  BT afholder møde med Nordenskov skole 
Næsbjerg skole er  Hanne Tilde ny formand 
Finn udarbejder brev til skoleledere hvor udviklingsrådet 
opfordre til skolernes forslag til skole struktur fra 2017. 

  

5. Manglende bestyrelsesmedlem Spørge Heise, Leif og Randi nogen Rousthøje. 
Chr. Spørger.  
20/10 vi kører året ud med ledig stilling i bestyrelsen. 

6. Ansøgning                               Bilag 1 UR indkøber gasbrænder og stiller den til rådighed for de 
tre byer.(forbehold for at den ikke er solgt) Udsender 
pressemeddelelse.  
Den vi havde set på var solgt, Finn prøver at finde en 
anden. 
Gasbrænder og traktor er indkøbt nuværende økonomi 
9.000kr  
Gert undersøger om vandværker vil sponsorere gas. 
Ved færdig melding laves presse dækning, (Finn)  
20/10 der er ikke fundet sponsor til gasflasker 
Finn kontakter JV for artikel  
 
Næsbjerg søger penge til borgeraktiviteter 5-10.000kr 
Nordenskov søger penge til udvikling af Knudsensplads 5-
10.000kr 
Roust og Rousthøje søger penge til borgeraktiviteter 0-
5.000kr 
Penge bevilges af bestyrelsen 
 

7. Nyt fra FUR                                 Bilag 3 Gennemgang ved Finn,    Bilag vedhæftes 

8. Møde om Messe i Helle Hallen.                                                

Bilag 2 

Info: Der inviteres til debat aften med pro-Varde dato 
kommer senere  
Info: Der afvikles dyrskue ved Hellehallen fra 2016 

9. Kursus i Bestyrelsesarbejde        Bilag 2 Finn deltager fra uvrhv. 

10. Billeder til hjemmesiden Billede tages til næste møde. 
 
Vi har besluttet at det skal være et gruppe billede, så vi 
skal være samlet. 
 
Afventer næste møde  
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11. Økonomi                                  

 

PT forbrug 27.621kr 
Budget indkomst 2015 70.000kr 
Forskel mellem indkomst og forbrug er pt. 
Disponeret til borgerinddragende aktiviteter. 

12. Eventuel 

 

Der er skrevet til Niels Duedahl SE vedr. Karlsgårde 
sø (AIB) 
 
USB stik udleveret.  
 
Deltagelse i Karlsgårdedag genovervejes i 2016 

 

 

 

 

 

Formand Finn Ladegaard   Referat Bjarne Tarp 
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Bilag 1 

 

Til 
Udviklingsråd Helle Vest 
 
 
 

Næsbjerg, 2.september 2015 
 
 
 
 

Ansøgning til borgerandragende aktiviteter 
 
 
Næsbjerg har igangsat et projekt omkring udarbejdelse af Udviklingsplaner frem 
mod 2025. I den forbindelse har der været afholdt 3 aftenmøder, hvor der har 
deltaget mellem 30 og 50 personer, som har arbejdet med byens svagheder, 
styrker, muligheder og trusler (SWAT analyse). De er fremkommet med omkring 
50 forslag / ideer, som der skal arbejdes videre med. 
Næste face i projektet bliver at udvælge 10 – 15 forslag / ideer, der skal arbejdes 
videre med og som kan gennemføres som det første i udviklingen af Næsbjerg. 
 
Til denne face vil vi gerne ansøge Udviklingsrådet om økonomisk hjælp til 
arrangementet, hvor planen skal fremlæges. Hele byen vil blive inviteret og for at 
sikre, at deltagelsen bliver så stor som muligt, vil der blive serveret aftensmad i 
Næsbjerghus. 
Budgettet for aftenen er 150 personer  x dagens middag á kr. 70,00   
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Næstformand i Borgerforeningen i Næsbjerg 
Lars Møller 
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Bilag 2 
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Bilag 3 
 Dato 01.10.2015 

 Dok.nr. 135382-15 

 Sagsnr. 15-11633 

 Ref. haje 

Referat fra mødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og to 

repræsentanter fra hvert Udviklingsråd.  

Mødet afholdt onsdag den 30. september 2015 kl. 15.30 – 17.00 i 

mødesalen, Bytoften 2, Varde.  

Dagsorden:  

Det overordnede formål med mødet er en gensidig drøftelse af: ”Hvad vil vi bruge hinanden til?”  

 

1. Kort præsentation af de ni udviklingsråds områder. (5 minutter pr. Udviklingsråd) 

 

De ni udviklingsråd gav en orientering om deres sammensætning og aktuelle opgaver. Se også den tidligere 

udsendte status på borgerinddragende aktiviteter.  

 

 Mål og visioner for landdistriktsområdet indgår i de følgende emner. 

 

2. Udviklingspuljen – hvad kan den bruges til? 

Kan Udviklingspuljen anvendes til etablering af cykelstier eller til udbedring af farlige veje og 

vejkryds? Svaret er nej.  

 

Udviklingspuljen kan ikke bruges til anlægsopgaver, der i forvejen er sat midler af til. Erik Buhl opfordrer til 

at udviklingsrådene sender en idé eller forslag til anvendelse af udviklingsmidler til Udvalget for Økonomi og 

Erhverv. Midlerne skal bruges, der hvor det gør en forskel, men ikke til daglig drift. Det må meget gerne 

være med til at fremme bosætningen eller udvikling i det område man bor i. Projektet skal samtidig skabe 

synlighed om såvel udviklingspuljen som udviklingsrådene i Varde Kommune. Fortæl den gode historie.  

Der er 4 mio.kr. igen i udviklingspuljen i 2016.  

 

Der ønskes samtidig en orientering om den overordnede politik for cykelstier. 

 

Cykelstier og sikker vej til skolerne har første prioritet. Det blev foreslået, at udviklingsrådene genetablerer 

Infrastrukturgruppen, der kan komme med anbefalinger til Byrådet. Det er vigtigt at fastholde, at det er 

Byrådet der træffer den endelige prioritering af hvor cykelstier etableres.  

 

Etablering af ny Infrastrukturgruppe kommer på dagsordenen for førstkommende FUR møde 10. december 

2015.  
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3. Hvordan kan vi i fællesskab medvirke til øget bosætning i Varde Kommune? 

 

Der er positiv udvikling i bosætningen i øjeblikket. Det er Varde By, der tiltrækker nye tilflyttere.  

Det er forventeligt at Varde Kommunes vision ”Vi i naturen” er med til at øge bosætningen.  

Vi i naturen skal blive kendt uden at der står Varde Kommune på streamers m.m..  

Også de igangværende udviklingsplaner forventes at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i kommunen. 

Grundpriserne er lige blevet justeret. Der hvor der ikke er solgt grunde i lang tid, sættes grundpriserne ned. 

Vi har ca. 200 grunde tilbage.  

 

4. Hvordan er den overordnede skolestruktur i Varde Kommune fremadrettet? 

 

Forvaltningen er i gang med at få alle fakta på bordet. Der kigges på ”Hvordan skal skolestrukturen være i 

2020/2025?” Efterfølgende politisk debat, når der er et godt grundlag for at drøfte det. Udviklingsrådene vil 

blive inddraget i processen.  

 

 

5. Status på borgerinddragende aktiviteter er vedhæftet til orientering.  

 

Til orientering og blev suppleret med en mundtlig præsentation af de ni udviklingsråds formænd.  

 

6. Eventuelt 

 

Varde Bys garnisonsfond ændrer navn til Varde Kommunes garnisonsfond. Det afgørende er, at vi er en 

garnisons kommune.  

 

Udviklingsrådene ønskede at politikerne arbejder for bedre lånemuligheder i landdistrikterne. Det er blevet 

lidt lettere at låne til fast ejendomme for private, men det er fortsat meget vanskeligt for erhvervsbygninger.  

 

Det glædede borgmesteren, at udviklingsrådene gav udtryk for et godt samarbejde med Varde Kommune, 

såvel politisk som forvaltningsmæssigt. Tillid og medspil er nøgleordene for et fortsat godt samarbejde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mødet deltog:  
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Udviklingsrådene 

Blaabjerg:  

Bjarne Buhl, formand 

Peter Pedersen, kasserer 

 

Blåvandshuk: 

Anne Marie Slaikjær, formand 

Ole Diget Jensen, kasserer 

 

Helle Vest:  

Finn Ladegaard, formand 

Gert Lindberg 

 
Helle Øst:  

Jens Peter Christensen, formand 

Lars Bo, næstformand 

 

HHST:  

Heino Mølholm, formand 

Anton P. Nielsen, næstformand 

 

Skovlund-Ansager 

Poul Henrik Hansen, næstformand 

Finn Grøndahl, kasserer 

 

Varde By:  

Niels Kr. Hindsig, formand 

Jens Nielsen, næstformand 

 

Varde Opland:  

Walther Bech Sørensen, formand 

Gorm Friis, kasserer 

 

Ølgod:  

Inga Andersen, formand 

Carl Holst, FUR medlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varde Kommune:  

 

Udvalget for Økonomi og Erhverv: 
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Erik Buhl, formand 

Peder Foldager, næstformand 

Niels Haahr Larsen 

Keld Jacobsen 

Julie Gottschalk 

Kjeld Anker Espersen 

Niels Christiansen 

 

 

Direktionen: 

 

Mogens Pedersen, kommunaldirektør 
 

Bent Peter Larsen, direktør for Plan, Kultur og Teknik 

 

Louise Raunkjær, direktør for Børn og Unge 

 

 

 

 

 

Lokalsamfundskonsulent 

Hanne Jespersen 

 

 

 


