
Referat fra generalforsamling i Helle Vest udviklingsråd d. 31. marts 2021 

Via digital medie Teams 

1. Valg af dirigent 

Finn Ladegård, Efterfølgende kunne han konstatere at GF var rettidig indkaldt. 

 

2. Valg af referent. 

Finn M. Hansen 

 

3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i den forløbne år. 

Bjarne aflagde beretning: 

Udviklingsrådet Helle vest formandsberetning for 2020 – 2021 

Den 25. juni sidste år afholdtes generalforsamling på Næsbjerg hus, efter mødet konstituerede 

bestyrelsen sig med enkelte ændringer der betyder at det nu er mig der skal afholde 

årsberetningen. 

I Varde kommune er der 9 udviklingsråd der alle arbejder meget forskelligt, flere steder agerer 

udviklingsrådene som ”borger/sogne forening” for området, denne tilgang har vi ikke tradition for i 

Helle vest området, hvor den drivende kraft i de enkelte landsbyer er lokal drivkraft, derfor har vi 

defineret vores opgave som værende understøttende for vores lokale borger/sogne foreninger og 

forsøge at være bindeled til offentlig forvaltning fra de enkelte. 

Udviklingsrådet har i det forgangene år arbejdet med projekter og i lokalområdet: 

 Der er i Varde kommune en grupper af borgere der arbejder for øget indlandsturisme, altså 

turisme væk fra kysten, der arbejdes på at udvide informationer om turistmål for hele Varde 

kommune dette gøres i en arbejdsgruppe med link til FUR. 

 Den rekreative del af projektet om genslyngning af Holme å er også en del der optaget 

rådet, ligeledes er der arbejdet med fremtiden for Karlsgårde sø og hvilke rekreative formål 

søen kan bruges. Vi har haft eksterne til at repræsentere os i diverse idegrupper om disse 

to projekter, jeg vil gerne sige tak for deres indsatsen og bidrag. 

Desværre har mødeaktiviteterne været sparsommelige fra Varde kommunens side grundet 

pandemien, adskillige møder er udsat eller aflyst nogle møder har dog været afholdt digital med 

svingende teknisk kvalitet. 

Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde i en udfordrende tid hvor der har 

været aflysninger og digitale møder. 

4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

 

5. Godkendelse af budget. 

 

 



Budget Udviklingsrådet Helle vest 2021     

  Indtægt Udgift   

Overført fra 2020 63.610,69     

Tilskud 61.000,00     

Generalforsamling   3.000,00   

Borger inddragende aktiviteter   80.000,00   

Understøttende lokal projekter   40.000,00   

        

        

        

        

Balance 124.610,69 123.000,00   

        

forventet resultat for 2021     1.610,69 

 

Budget for 2021 blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag. 

Her var der intet. 

 

7. Valg af bestyrelse (ulige år er 3 på valg, lige år er 4 på valg. 

På valg var: Finn Ladegaard, Torben Kamp og Finn M. Hansen. 

Valgt blev: Finn Ladegaard og Torben Kamp, der var nyvalg til Johnny Lambertsen, 

Næsbjerg. 

Bestyrelsen er herefter: Bjarne Tarp, Øse, Finn Ladegaard, Næsbjerg 

Martin Sølbeck, Roust, Torben Kamp, Nordenskov, Andy Østergaard, Nordenskov, Ida 

Bruun, Rousthøje og Johnny Lambertsen, Næsbjerg 

 

8. Valg af 2 suppleanter. 

Valgt blev: Amanda Kruse, Nordenskov og Arend Doornbos, Nordenskov. 

 

9. Valg af revisor. 

Niels Chr. Nørgaard, Næsbjerg  

 

10. Eventuelt 

Her var der ikke noget. 


