
 
 

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde 
 

Tid: Den 30-5-2018 

Sted.: Bjarne , Bredmosevej 18, Øse 

Kl.: 19.00 
 

Status.: Indkaldelse 
 
 

Til møderne er indkaldt 
(Funktion). 

26-03-2018 
Finn 

18/4 Forårs 
møde med 
byrådet (hele 
bestyrelsen) 

30/5 ordinært 
møde 
(Bredmosevej 
18 Øse) 

27/8 ordinært 
møde 
(Skoleparken 16 
Næsbjerg) 

8/10 ordinært 
møde 
(Midtgårdsvej 
9 Roust) 

19/11 
ordinært 
møde 
(Heagervej 20, 

18/1 
julefrokost 

26/2 
generalforsamling 
(måske Øse 
efterskole) 

Formand 
Finn Ladegaard 
På valg 2019 

Mødt Afbud Mødt      

Sekretær 
David Bæk Petersen 
På valg 2019 

Afbud Afbud Afbud      

Næstformand 
Bjarne Tarp 
På valg 2020 

Mødt Afbud Mødt     

 

 

 

Bestyrelsesmedlem 
Andy Østergaard 
På valg 2020 

Mødt Afbud Afbud      

Bestyrelsesmedlem 
Ida Bruun 

På valg 2020 

Mødt Afbud Mødt      

Bestyrelsesmedlem 
Finn Hansen 

På valg 2019 

Mødt Afbud Mødt      

Bestyrelsesmedlem 
Martin Sølbeck 
På valg 2020 

Mødt Mødt Mødt      

1.Suppleant 
Rolf Brossolat 

        

2. Suppleant 

Vakant 

        

Revisor 
Niels Kristian 
Nørregaard 

        

         



Dagsorden 
 

 
 

1.   Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2.   Godkendelse af referat fra 26. 3. 2018 Godkendt 

3. Evaluering af mødet med Byrådet den 18. 
april 

Gennemgang af UR undersøgelse var langsommeligt, 

præsentationen og efterfølgende var under kritik. 

 

Undersøgelsen var ikke godt designet og spørgsmål var 

dårligt formuleret samt der var for mange spørgsmål. 

 

Skal UR i Varde kommune drives ens ? 

 

Der er nedsat en gruppe på 6 personer der skal definere 

fremtidens UR.  FL er en af disse. 

4. Opførelse af nye el-luftkabler igennem vores 

områder Bilag 1 

Borgermøde 19/4 på fritidscenter om dette emne, Finn & 

Bjarne deltager , men gerne flere fra urhv. 

Se mere på www.energinet.dk / projekter, efter 9/4 kan ses 

mere på hjemmesiden om linieføring. 

 

 Høringssvar er indsendt fra URHV 

 Der skal fortsat kæmpes for at højspænding graves i 

jorden. 

 

5. Opfølgning på Borgermødet omkring nye el- 

luftledninger i Næsbjerghus 

Møde i Næsbjerghus var der ca. 100 fremmødte, et godt 

møde. 

6. Opfølgning på Borgermødet i Rousthøje 

herunder aktiviteter i 2018 

Det aftales at dette bliver taget op på næste møde som 
punkt til den ”nye bestyrelse” 

Fælles meget positiv indtryk af mødet. 
David laver opslag på til FB af de frembragte forslag til 
hvad UVRHV skal arbejde med. Nærmer for dette aftales 
med Finn/Bjarne. Dette for at starte en dialog på FB. 

 

Finn kontakter David om oplæg fra mødet. 
 

- Påføres dagsorden til næste møde 

http://www.energinet.dk/


7. Kursus for Udviklingsrådets medlemmer 

Bilag 3 

Findes der kurser for udviklingsrådets medlemmer? Finn 
medtager på næste FUR møder. 
Finn har talt med Lisbeth Linding vedr. dette og hun var 
positiv stemt over for dette og det tage op på næste 
fælles møde 
Lisbeth vender tilbage med datoer og mere 
informationer, da hun endnu ikke har haft tid til at følge 
op på dette. 
Intet ny at berette, Finn følger op med Lisbeth 

 

FUR betaler kursus, dato tilgår fra Finn 
 
Finn sender ud, med deadline for tilmelding 11/6, kurset 
afholdes på rådhuset d. 14/6 

8.   Skolestrukturen Bilag 2 Vi tager en dialog med skolebestyrelsen på Næsbjerg skole 

om skole distrikter i Roust, og Vrenderup 

 

FH beretter 

FL fremsender bilag og vedhæfter referat. 

Varde kommune vil ikke oplyse datagrundlag om hvor 

mange der ønsker flytning. 

URHV bakker op om høringssvar fra de 3 skolebestyrelser, 

nuværende distrikt er acceptabel. 

9. Evaluering af Politisk netværksmøde Ida deltog I mødet, alle politikkere bosiddende I urhv og 

urhø var inviteret. 

Der blev diskuteret om hvad der skal til for øget bosætning 

til området, 

Der er stemning for at gentage mødet, men vi vil gerne holde 

det for urhv og vore tre politikkere (Line, Ingvard, Peder) 

 

Emner til mødet:  

1. Hvad skal vi med området Karlsgårde sø 

2. Cykelsti Varde-Roust, Næsbjerg-Nordenskov, 

Nordenskov-Starup, Nordenskov-Vrenderup 

3. Hvordan sikre vi øget tilflytning til området 

 

Afholdes på næste ordinære møde d.27/8  

FL kontakter de tre byrådsmedlemmer, afholdes hos FN 

eller Næsbjerghus 

10. Økonomi Indestående i banken 12.209,72kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Snak om Evt. kommende beskatning af land 
ejendomme. 

David formulerer et brev til Finn som gennemgår dette. 
Inden dette bringes videre til landdistrikterne fællesråd, 
kommunal politiker. 

 

Afventer Stadig David kommer tilbage. 

- Der er pt en sag der følges og der vil blive lavet et oplæg 

udfra det. Gert tager endelig formulering i forhold ti l 

dette. Ref. Mail 

 
FL følger op på sagen. 

12. Forsikring for frivillige Varde kommue tegner en forsikring der dækker frivillig 

arbejdskraft. 

13. Evaluering af Udviklingsrådenes arbejde Se pkt. 3 og 4 



14. Nyt fra FUR Ny formænd i Skovlund og HHST 

Der laves en point system til udvælgelse af årets landsby 

FUR deltager på Varde messe og mælke-festival 

 

15. GDPR. Mere information på www.datatilsynet.dk 

Varde kommune bør fremsende procedure for håndtering af 

GDPR 

16. evt  

 

 

 

 

Formand      Referat 

Finn Ladegaard     Bjarne Tarp 

        

http://www.datatilsynet.dk/


Bilag 1 

 



 



Bilag 2 

 



Hej Finn 
Jeg håber at høre ang skole distriktet inden der træffes en afgørelse. 
Vi er stadig mange som ønsker ændring i roust og satser på et borgermøde så det snart kan afgøres. Vi havde jo 

fået lovning fra politikerne at det ville ske efter  skoleferien i år. 

 

Mvh Anja 

 

tor. 15. mar. 2018 07.03 skrev Anja Christensen <avcroust@gmail.com>: 

Tak for svar. 

Vores største modstander Martin er blevet valgt ind kan jeg høre. Det håber jeg ikke afgør noget mod vores store 

opbakning i byen og på rudholm. 

Hvordan får vi et borgermøde op at stå så alle parter bliver hørt. 

Mvh Anja 

 
 

Den man. 5. mar. 2018 09.03 skrev Finn Ladegaard <fla@nnf.dk>: 
 

Hej Anja 
 
 

 
Udviklingsråd Helle Vest har generalforsamling den 13 marts hvor der bliver sammensat en ny bestyrelse og det 
er den der skal forholde sig til emnet! 

 
Vi vil umiddelbart efter generalforsamlingen afholde et bestyrelsesmøde hvor vi vil forholde os til din 
henvendelse. 

 
Du hører fra os ! 

 
 

 
Venlig hilsen 

Finn Ladegaard 

Formand 

Udviklingsråd Helle Vest 

Tlf 23 66 69 81 

 
 
 

 
Fra: Claus Vestland Jeppesen [mailto:claus@vestland.dk] 
Sendt: 2. marts 2018 13:02 
Til: Anja Christensen; Finn Ladegaard 

Emne: Re: Roust og rudholm til årre 

 
 
 

Hej Anja 

mailto:avcroust@gmail.com
mailto:fla@nnf.dk
mailto:claus@vestland.dk


Du skal sørge for at Formand Finn Ladegaard, Udviklingsrådet Helle Vest er med i denne korrespondance. Jeg har 

sat ham på her. 

 

 
 

Vores 2 Udviklingsråd skal først mødes for at planlægge mødet. Evt. med dig og andre relevante borgere og 

interessenter. 

 
Alle instanser skal informeres og inddrages inden mødet. Udvalget for Børn og Læring, Embedsfolk for Børn og 

Læring, Skolebestyrelser, Borgerforeninger, Udviklingsråd, måske flere. 

 
Alle faktuelle forhold og informationer skal samles, klarlægges og stilles offentligheden til rådighed sammen med 

invitationen. 

 
Der skal vælges en neutral ordstyrer og referent 

 
Et borgermøde skal være annonceret i god tid for at være legitimt. Minimum 14 dage til 3 uger. 

Det skal holdes på neutral grund. Jeg foreslår Helle Hallen. 

 

 
Anja skriver: Der skal vel snart tages en afgørelse. 

 
Svaret er NEJ. Formanden for Børn og Læring, Peder Foldager har meddelt mig, at der ikke bliver truffet en 

afgørelse, der træder i kraft før til skoleåret 2019-2020. Vi har hermed over et år til at finde en løsning. 

 

 
 

Jeg ser, at vi tidligst kan holde et borgermøde i maj eller juni måned. Måske er en gang i efteråret mere realistisk. 

 

 

 

 
 

Bedste hilsner 

 

 
 

Claus Vestland Jeppesen 

Hellevej 50 

Vrenderup 
 

6818 Årre 
 

tlf. 20 29 59 55 

 

 

 

 
 

Den 1. marts 2018 kl. 07.40.41 +01.00, skrev Anja Christensen <avcroust@gmail.com>: 
 

Tak for svar. 

https://maps.google.com/?q=Hellevej%2B50%2B%0D%0A%2B%0D%0A%2B%0D%0A%2BVrenderup%2B%0D%0A%2B%0D%0A%2B%0D%0A%2B6818%2B%C3%85rre&amp;amp%3Bentry=gmail&amp;amp%3Bsource=g
https://maps.google.com/?q=Hellevej%2B50%2B%0D%0A%2B%0D%0A%2B%0D%0A%2BVrenderup%2B%0D%0A%2B%0D%0A%2B%0D%0A%2B6818%2B%C3%85rre&amp;amp%3Bentry=gmail&amp;amp%3Bsource=g
https://maps.google.com/?q=Hellevej%2B50%2B%0D%0A%2B%0D%0A%2B%0D%0A%2BVrenderup%2B%0D%0A%2B%0D%0A%2B%0D%0A%2B6818%2B%C3%85rre&amp;amp%3Bentry=gmail&amp;amp%3Bsource=g
mailto:avcroust@gmail.com


Tror et borgermøde kunne være en god idé. Har du forslag til hvor og hvornår? 

Der skal vel snart tages en afgørelse. 

Foreslår torsdag d 15. Marts. 

Mvh Anja 

 
 
Den 26. feb. 2018 09.15 skrev "Claus Vestland Jeppesen" <claus@vestland.dk>: 

 

Hej Anja 

 

 
 

Cc. Finn Ladegaard 

 

 
 

Tak for din henvendelse 

 
Jeg kan starte med at sige, at jeg er helt neutral i sagen. Det er min personlige holdning at Roust-borgerne må selv 

afgøre det. 

 
Det Udviklingsrådet kan er, at stille os til rådighed som en platform til en afgørelse. Eksempelvis kan vi stå for et 

borgermøde for Roust, hvor Jer forskellig parter kan møde på neutral grund og debattere sagen. 

 

 
 

Jeg kender ikke til Jeres breve og underskrifter. Derfor ved jeg ikke hvor mange der er for og imod i Roust. Du må 

gerne sende mig noget materiale om det. 

 

 
 

Cc.: Jeg har sat Formanden for Udviklingsrådet Helle Vest, Finn Ladegaard på som Cc. her. Han bør deltage i 

korrespondancen her. 

 

 
 

Bedste hilsner 

 

 
 

Claus Vestland Jeppesen 

Hellevej 50 

Vrenderup 
 

6818 Årre 
 

tlf. 20 29 59 55 

mailto:claus@vestland.dk
https://maps.google.com/?q=Hellevej%2B50%2BVrenderup%2B6818%2B%C3%85rre&amp;amp%3Bentry=gmail&amp;amp%3Bsource=g
https://maps.google.com/?q=Hellevej%2B50%2BVrenderup%2B6818%2B%C3%85rre&amp;amp%3Bentry=gmail&amp;amp%3Bsource=g
https://maps.google.com/?q=Hellevej%2B50%2BVrenderup%2B6818%2B%C3%85rre&amp;amp%3Bentry=gmail&amp;amp%3Bsource=g


Den 25. februar 2018 kl. 20.32.40 +01.00, skrev Anja Christensen <avcroust@gmail.com>: 
 

Hej Claus 

 
Jeg skriver til dig fordi jeg kan læse i avisen at kommunen lægger det op til at det er udviklingsrådene i øst og vest 

som skal tage stilling til om roust og rudholm (& vrenderup) skal ændre skoledistrikter. 

 
Jeg er i gruppen som ønsker årre.  Har du forslag til hvordan vi griber det an?. 

 
I har vel læst vores breve både fra sidste år og i år med vores begrundelser og underskrifter på opbakning. 

Mvh Anja 

mailto:avcroust@gmail.com


Tal vedr. skolekynge Øst/Roust 

Tallene angiver hvor mange børn der er født i hvert skoledistrikt 

 BØRN PR. DISTRIKT  

opgørelse pr. 18.04.2018  

Nordenskov Næsbjerg Årre Svarer til klassetrin 

Distrikt 17 Distrikt 15 Distrikt 18  

2003 15 16 24 9. klasse 

2004 12 27 20 8. klasse 

2005 15 18 15 7. klasse 

2006 28 28 26 6. klasse 

2007 19 19 18 5. klasse 

2008 23 23 18 4. klasse 

2009 17 34 18 3. klasse 

2010 12 25 19 2. klasse 

2011 18 26 21 1.klasse 

2012 20 24 27 Børnehaveklasse 

2013 19 29 21 Starter i skole aug 18 

2014 20 34 15 Starter i skole aug 19 

2015 13 20 15 Starter i skole aug 20 

2016 19 24 19 Starter i skole aug 21 

2017 19 28 16 Starter i skole aug 22 

 

2018 
 

3 
 

6 
 

4 
Starter i skole aug 22 (Bemærk – der bliver 
jo født flere inden udgangen af 2018 

Total 272 381 296  

 

Vedr. skolekørsel: 

Loven siger at ” Kommune skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed. ” 
”Der findes ingen nærmere definition af begrebet ”nærhed”. Der kan ikke stilles krav om, at børnene skal 

transporteres helt til hjemmet. Hvor tæt på hjemmet børnene har krav på at blive transporteret, beror derfor på en 

konkret vurdering af de faktiske forhold, herunder barnets alder og modenhed, vej forholdene og om transporten 

foregår med skolebus eller offentlig bus” Befordringsforpligtigelsen gælder helt til hjemmet, såfremt vejen 

omkring hjemmet må betegnes som trafikfarlig. 

- Der er, altså som vi talte om ingen klar regel om, hvor langt der må være til opsamlingsstedet, mendet må 

vurderes ud fra det enkelte barn. 

 

Så har jeg kikket på hvor mange børn der er hos de familier/adresser der har skrevet under på ønsket om at skifte 

skoledistrikt fra Næsbjerg til Årre skole. Der er 22 Børn. (som ikke alle går på Årre) Mens de der har skrevet imod 

ændringen repræsenterer mindst 10 børn som alle går på Næsbjerg (jeg må desværre ikke oplyse hvor mange børn 

der er på de enkelte adresser, idet juristerne siger det er personlige oplysninger som man ikke må videregive) 



 



 



 



Hej Finn 

 

Jeg har gransket i forholdene for ændring af skoledistriktsgrænser. 

 

I Vrenderup har beboerne ved hjælp fra UR Helle Øst fundet 100% enighed om ønsket til nye 

skoledistriktsgrænser. Her får Nordenskov og Næsbjerg en bid Helle Øst! 

(Se vedhæftet kort.) 
 

I Hostrup har man, så vidt jeg ved fundet enighed om skoledistriktsgrænser. Det handler om 3-4 ejendomme, som 

går til Starup Skole. Kun en familie har børn, -resten er ungkarle! ;-) 

 

Jeg talt med Ole Holdgaard olho@varde.dk fra skole-forvaltningen om forholdene i Roust. Jeg har også gjort 

erfaringer om kommunens politik samt lov og regler om området. 

 

I Roust er der endnu ikke enighed om flytningen af skoledistriktsgrænser. Det handler om ca. 30 børn, hvoraf ca. 

20 børn ønsker at tilhøre Årre Skoledistrikt. 

Jeg forstår, at vi som Udviklingsråd har fået til opgave af Udvalget for Børn og Læring at finde en løsning på 

situationen. Det er noget at Udviklingsrådet Helle Øst og Helle Vest skal gøre i fællesskab for at få den løsning 

borgerne finder bedst. Ellers vil forvaltningen træffe den beslutning som de finder bedst, det er nødvendigvis ikke 

til gavn for os? 

 

Hvad gør vi for at komme videre. Det må Helle Vest der skal tage initiativet på vegne af borgerne i Roust...? 

(Se vedhæftet: Børnetal for Roust mf.) 

 

Bedste hilsner 

 

Claus Vestland Jeppesen 

Hellevej 50 

Vrenderup 

6818 Årre 

tlf. 20 29 59 55 

mailto:olho@varde.dk


Dato 
Torsdag den 14. juni 2018 

Tid 
Kl. 18.30 - 21.00 

Sted 

Bytoften 2 
6800 Varde 

Bilag 3 
 

 

 

 
 

Kursus for 
bestyrelsesmedlemmer 
Bliv bedre rustet til at være bestyrelsesmedlem i en 
frivillig forening 

 
Bestyrelsesmedlemmer har ofte brug for inspiration til den 
opgave, de har givet tilsagn om at løse. 
Kurset ruster nye som gamle bestyrelsesmedlemmer til at tage hånd om det 
ansvar og de udfordringer, som er en del af bestyrelsesarbejdet. 
Gennem indlæg og dialog vil deltagerne få løsningsmodeller og inspiration til det 
daglige arbejde i bestyrelsen. 

Kurset giver bl.a. svar på spørgsmålene: 
- Hvad kan bestyrelsen stilles til ansvar for? 
- Hvordan får bestyrelsen skabt et godt arbejdsklima? 
- Hvordan finder jeg min rolle i bestyrelsen? 
- Hvordan undgår vi, at bestyrelsen skal gøre alt selv? 

 
Alle med relation til bestyrelsesarbejde i en frivillig forening er velkomne. Kurset 
tager udgangspunkt i udviklingsrådenes arbejde. 

 

Tilmelding er nødvendig - senest mandag den 11. juni til lokalsamfunds- 
konsulent Lisbeth Linding på 20 58 56 72 eller pr. mail til lisl@varde.dk 

Udviklingsrådene i Varde Kommune er vært for kurset 

mailto:lisl@varde.dk

