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Referat     
 

 
 

1.   Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2.   Holme Å og Holme Kanal, Møde med gruppen + 
Preben Fris Hauge & Klaus Bertram Fries  

 Møde om rekreative ideer udsat 
Invitation i Bilag 

Bjarne orienterede om mødet med Varde kommune og om den 

indsendte klage fra Udviklingsrådene Helle Vest og 

Udviklingsråd HHST hvor man klagede over at man ikke var 

blevet hørt i forbindelse med projektet, Holme å og Holme 

kanal. Varde kommune indkalder til et møde hvor der bliver 

mulighed for at få indflydelse på den rekreative del af projektet. 

 

 

 

 

3. Idè til kommuneplan 2021 
 Indlands turisme 

Ida oplyst at de havde indsendt et ønske om at få en cykelsti til 

Varde og kunne oplyse at de havde fået nyt asfalt i Rousthøje. 

Bjarne orienterede om den nedsatte arbejdsgruppe der har 

indsendt et høringssvar til kommunen om dette emne og et 

ønske om at få et samarbejde mellem de 2 kommuner. 

Vigtig at få fortalt om alt det der at se i den østlige del af 

kommunen.  

Indlands turisme arbejdes der videre med 

 

 

  4. Lokalområders planhæfter 

 Fremsendt til borgerforeninger,  

 invitation fra forvaltninger om samarbejde til 
udvikling  

Næsbjerg har deltaget i mødet med kommunen om deres 

planhæfte og deres ønske til udviklingen. 

Man vr usiker på om Nordenskov havde indsendt. 

 

 5. Høringssvar på besparelsen i planlægning af FUR 
 Afsendt af BT, se bilag 

 

Bjarne redegjorde for den indsendte høringsvar om besparelse 

på FUR. 

 6. Nyt fra FUR 
 Se bilag 

 

Bjarne redegjorde for sidste møde i FUR som var hans første  

møde so formand for Udviklingsråd Helle Vest. Han lagde op 

til at han fremadrettet får tilsendt en kort redegørelse for hvad 

der  arbejdes med i de enkle byer inden  han deltager på næste 

FUR møde. 

 7. Hjemmeside  
 

FL: Opdatere hjemmeside men ny bestyrelse og 

uploader billeder fra årets projekter (Andy og BT 

fremskaffer), det indføres i ansøgning af midler af 

ansøger fremover skal deltage på 

generalforsamlingen og kort fortælle om respektive 

projekter. 
 

Billeder tilgår FL 



 8. Digitalt Landsbytopmøde sætter fokus på grøn 
omstilling på landet 
 
               Se Bilag 

Bjarne orienterede om projektet og opfordrede til at man 

tilmelder sig for at deltage online. Han nævnte at Nordenskov 

deltager på online møde med LAR projektet. 

 9. Ansøgning fra Ruban om tilskud til forplejning. 
 

Se Bilag 
 

Jeg har svaret negativ, men vil gerne drøfte 
princip med jer. ? 

Der var ansøgt om et tilskud til bespisning til Ruban kurser. 

Der var enighed om at ansøgerne skulle bruge ansøgnings 

skemaet til ansøgninger og ikke skrive til formand. 

Ansøgningen fra Ruban blev afvist. 

 10. Økonomi Der står ca. 64.000 på kontoen. 

Finn kontakter DAB om at få slette gebyret fremadrettet 

 11. Evt 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

Kære Bjarne 

 

Tusind tak, Jeg bekræfter at høringssvar er modtaget. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

John Mark Perez 

Økonomisk Konsulent 

 

Fra: Bjarne Tarp <bjarne.tarp@bbsyd.dk>  

Sendt: 2. september 2020 21:15 

Til: John Mark Perez <jper@varde.dk> 

Emne: Høringssvar til budgetforhandlingerne til budget 2021 

 

 

Hørringssvar til P2: Administrativ besparelse på servicering af udviklingsråd 

 

Fra Udviklingsrådet Hellevest finder vi det uheldigt med en sådan besparelse til administration og samling af 

udviklingsrådene i Varde kommune er på tale, udviklingsrådene udføre et vigtigt job i at understøtte lokale 

ildsjæle til at yde mere og få udvikling i respektive områder, fælles udviklingsrådet (FUR) skaber en 

koordinering mellem tiltag og giver muglighed for inspiration til hele Varde kommune på tværs. 

Arbejdet i Udviklingsrådene og FUR er ulønnet og frivilligt, derfor har vi behov for en koordinerende ansat i 

forvaltningen der sikre relevant information til rådene og faciliteter møder mm. 

Vi ønsker at opretholde nuværende struktur med de midler der PT er til drift som minimum.  

 

 

Udviklingsrådet Hellevest 

Bjarne Tarp 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat fra møde i Det Fælles Udviklingsråd 
Torsdag den 17. september 2020 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Hotel Hjedding, 
Storegade 19, 6870 Ølgod 

Inden FUR-mødet er der mulighed for en times rundvisning i Ølgod. Afgang fra Hotel Hjedding kl. 16.00. Carl 
Holst forestår det praktiske. 
Mødedeltagere: Bente Staal, Blåvandshuk – Claus Larsen, Blaabjerg – Claus Vestland Jeppesen, Helle Øst – 
Henrik Sønderby Nielsen, Varde By – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl Holst, Ølgod – Bjarne 
Tarp, Helle Vest – Rikke Winterskov, HHST – Hanne Klausen, Skovlund-Ansager – Planchef Tove Wolff, 
Varde Kommune – lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding, Varde Kommune. 
Afbud fra: Tove Wolff 
Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af dagsorden (10 minutter) 

Til beslutning 
Det blev aftalt, at indkaldelse af eksterne 
oplægsholdere til et FUR-møde aftales med FUR på 
forhånd. 
Det blev fremhævet, at det ikke er hensigtsmæssigt, at 
et enkelt udviklingsråd nærmest overtager 
dagsordenen med en masse punkter. Det bør 
overvejes, om nogle punkter i stedet kan fremsendes til 
forvaltningen som spørgsmål fremfor at skulle være 
punkter til dagsordenen. 
Punkt 5 udgik, og der blev opfordret til, at emnerne 
under dette punkt fremføres under ”Bordet Rundt” for 
UR Helle Øst. 
2. Godkendelse af referat fra seneste 
møde den 9.6.2020 (5 minutter) 

Til beslutning 
Referatet blev godkendt. 
3. Opfølgning på punkter fra seneste møde 
(10 minutter) 

For at optimere tiden, indsendes der 
inden mødet et notat med opfølgning. 
Hvis FUR har behov for det, følges der 
yderligere op på mødet. 
Til drøftelse 
Den skriftlige opfølgning blev taget til efterretning, og 
det blev aftalt, at evt. opfølgende spørgsmål sendes 
skriftligt til Lisbeth Linding. 
4. Bordet rundt, herunder evt. nyt fra 
RUBAN (35 minutter) 

To minutters status fra hvert 
udviklingsråd, herunder evt. nyt fra 
RUBAN. 
Claus Vestland Jeppesen, UR Helle Vest, 
har stillet forslag om at effektivisere 
punktet. Claus skriver: 
”Vi ønsker at få mere effektiv mødetid ud 
af punktet bordet rundt. At punktet i 
højere grad kan bidrage til idégenerering 
og udvikling i Varde Kommune. 
Det kan ske ved, at rådsmedlemmerne 
skriver deres beretning til bordet rundt 
ned før mødet. Den skal indsendes til 
Lisbeth sammen med forslag til FUR’s 
næste dagsorden. Her kan Lisbeth sætte 
de indsendte beretninger ind i 
dagsordenen på forhånd. Hermed kan 
alle rådsmedlemmer læse de enkelte 
beretninger inden mødet og være mere 
forberedt på hvad der sker i de andre 
Udviklingsråd. 
URHØ foreslår at bordet rundt omdøbes 
til ”spørgsmåls- og kommentarrunden”. 
Det er langt mere effektivt og udviklende 
at bruge mødetiden på at få 



beretningerne kommenteret og uddybet 
end at sidde og høre på at de bliver 
oplæst.” 

Skriftlig ”Bordet rundt” fra UT Helle Øst 
er vedhæftet. Claus Vestland Jeppesen 
motiverer sit forslag efter Bordet rundt 
fra de øvrige udviklingsråd. 
Til orientering, og derefter drøftelse og 
beslutning om det stillede forslag. 
UR Ølgod: 
3 frivillige arbejder med opdatering af hjemmesiden 
sammen med Ølgod Handel og Erhverv (ØHE). 
Lokalplanen for bymidten er godkendt; på Østerbro er 
Domea på vej med 33 lejligheder, og der har været 
rejsegilde på det nye demensplejehjem. 18 nye 
handikapboliger skal være færdige efter jul, hvorefter 
beboerne flyttes trin for trin. Ny toiletbygning ved 
stationen er blevet fremrykket, og udviklingsrådet 
arbejder på at få 2 toiletter i stedet for 1. Der skal 
lægges asfalt ved skolen og hallen, og ved viadukten 
kommer der et fortov for at sikre vejen for Samstyrkens 
brugere. REMA 1000 og Netto planlægger at åbne 
deres nye butikker inden jul. 
UR Blåbjerg: 
Claus Larsen opfordrede til at besøge Mælkevejen ved 
Outrup – et fint projekt, der har været i gang i mange 
år, og som viser sammenhængen mellem landbruget og 
lokalområdet. I Outrup er der opsat Frellobilleder rundt 
i byen, og ligeledes er der opsat infostandere, som har 
været dyre at få tilladelse til at opsætte. 
Biogasanlægget ved Nr. Nebel skal udvides, og det giver 
bekymring i forhold til den ekstra tunge trafik, som det 
vil medføre. Lokalt stilles der spørgsmålstegn ved de 
gennemførte trafiktællinger. En ny cykelsti mellem Nr. 
Nebel og Tarm skal indvies – et fælles projekt mellem 
Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. 
UR Helle Vest: 
Udviklingsrådet arbejder med Holme Å projektet 
(naturgenopretning efter genslyngningen af åen). Der 
er møde om projektet på Hodde Kro i uge 39. I 
Næsbjerg er der fokus på kabellægningen af 
højspændingsledninger pga. indflydelsen det kan få på 
de nærliggende byggegrunde. I Nordenskov arbejdes 
der med LAR-projektet – en alternativ afledning af 
regnvand, som giver byen mulighed for at etablere 
unikke veje og grønne områder i byen. Udviklingsrådet 
fokuserer på at understøtte de lokale foreninger og 
ildsjæle fremfor at drive projekter. 
UR Varde By: 
Udviklingsrådet har fokus på følgende projekter: at 
skabe liv på torvet, St. Nicolai Kirkeplads, 
autocamperplads ved åen, Nysø og Ungehuset. 
UR Varde Opland: 
Der er nu afholdt generalforsamlinger i alle de lokale 
borgerforeninger, og rundturen med Udvalget for Plan 
og Teknik er gennemført. Billum er kåret til Årets Lokale 
Landsby, og byen er blevet shinet op, der er etableret 
flagalle m.m. I forbindelse med fejringen offentliggøres 
en plakat af byen. Alslev har tidligere udviklet en 
lignende plakat og har fået et overskud 40.000 kr. på 
salget. 
Alslev har fået 500.000 kr. til en legeplads i byen; 
Janderup har indsendt en ansøgning om friplejehjem, 
og i Mejls, Orten, Tinghøj er der netop åbnet et 



fitnesscenter i den tidligere brugs i Tinghøj. 
UR Helle Øst: 
Claus Vestland Jeppesen havde på forhånd indsendt 
materiale fra området, så han spurgte ind til behovet 
nyt logo og grafisk linje for udviklingsrådene. Det blev 
ikke efterspurgt af de øvrige udviklingsråd. 
Claus Vestland spurgte ind til de øvrige udviklingsråds 
oplevelser med skolekørsel. De fleste udviklingsråd 
oplever udfordringer med skolekørsel i de mindre 
landsbyer, da en del busruter for nogle år siden blev 
lukket i Varde Kommune - til fordel for kommunens 
økonomi, men til ulempe for lokalsamfundene. Der 
blev opfordret til at få skolebestyrelserne til at presse 
på for at få emnet på dagsordenen, og ligeledes for at 
gøre lokalpolitikerne opmærksomme på problemet. 
Helle Marquardsen er ansvarlig for bustrafikken fra 
forvaltningen, og Preben Friis-Hauge sidder som Region 
Syddanmarks repræsentant i Sydtrafiks bestyrelse. 
Claus Vestland Jeppesen vil gerne samle input fra 
lokalsamfundene, som kan sendes til ham. 
Der blev opfordret til, at udviklingsrådene offentliggør 
deres referater på deres lokale hjemmeside, så alle 
interesserede kan følge med i rådenes arbejde. 
UR Blåvandshuk: 
Ho: Affaldsindsamlingen med Naturstyrelsen 
resulterede i 8 fyldte containere, og byen vil gerne gøre 
indsamlingen til en årlig aktivitet. Der er dialog om 
toiletbygningen på Skallingen. 
Blåvand: Der arbejdes med udviklingsplan for byen. Der 
er ikke altid enighed mellem erhvervsaktørerne i 
området og de lokale, som føler sig trådt på. 
Oksbøl: Byen har afholdt ”Sov ude” arrangement, med 
stor opbakning. 
Vejers fortsætter med deres lokale aktiviteter, bl.a. 
arbejdes der med vandudfordringerne i området. 
Vrøgum: Har afholdt arrangement med Sylvester 
Larsen, Kim Larsens søn. 
UR Skovlund-Ansager: 
I Ansager har de lokale foreninger arbejdet hårdt for at 
støtte op om Mariehaven, som pga. Corona har måtte 
aflyse Mariefestivalen i den vanlige form. Der blev i 
stedet afholdt mindre, lokale festivaler, som blev taget 
godt imod. Udmeldingen fra Helge Engelbrecht er, at 
der er håb for 2021. Der er lagt mange frivillige timer 
og givet donationer for at bakke op om stedet. 
Helge Engelbrecht har opsagt kontrakten med 
musikhotellet, men der har vist sig interesserede til 
hotellet. Varde Kommune har bevilliget penge til byens 
torv. Udviklingsrådet støtter op om SYMBO, som er 
noget nyt i området. 
UR HHST: 
Horne: Der er fuld fart på punkterne fra udviklingsplanen. 
”Velkommen til Horne” blev opstartet i januar 
2020 med ca. 200 deltagere og vil blive gentaget i 2021. 
I Vikingelunden er aktiviteterne med handicapvenlige 
gangstier, lys til grillhytten, bålplads og shelters. 
Madpakkehus er opstillet og vil blive benyttet af Horne 
Børneby og Regnbuens Udegruppe i forbindelse med 
de nye aktiviteter om læring gennem naturen. 
Der arbejdes med ”Horne skal mere i medierne” og 
nylig opstartet er ”I vikingernes fodspor”. 
Horne Idrætspark og de mange frivillige har 
gennemført en hundeudstilling med 30 Islandske 
hyrdehunde, og Idrætsparken har åbnet en 



petanquebane i august 2020. 
Den 25. august 2020 blev der taget hul på nye 
initiativer ”Horne Vision 2030” blev opstartet med et 
stort Borgermøde på initiativ af HUBI (Støtteforeningen 
for Hornes Unge og Børne Institutioner), 
Sogneforeningen, Horne Børneby og Udviklingsrådet. 
Der er opfølgningsmøder i de 5 arbejdsgrupper hver 
måned. 
Der er afholdt møde d. 16. september med politikere 
fra udvalget for Børn og Læring. 
Horne er det fjerde sogn på landsplan med fem 
blomster projektet i det nu afsluttede projekt 
”Blomstrende Landsby”. 
I Sig arbejdes der med nye boliger og naturparken, og i 
Tistrup er der fokus på Byens Hjerte. 
RUBAN v/ Claus Larsen: 
Det er endelig lykkedes at begynde afviklingen af kurser 
i formidling og fotografering, og kurserne kører hen 
over efteråret. Der er plads på kurserne, så byd endelig 
ind. Der har været udskiftning i bestyrelsen, da 
formanden trådte ud på generalforsamlingen og et af 
medlemmerne er udtrådt pga. sygdom. Finn Ladegaard 
har overtaget opgaven med kurserne. 
Der blev spurgt ind til referatet fra 
generalforsamlingen. Det burde ligge på hjemmesiden, 
som dog pt. er er under ombygning. Referatet sendes 
ikke ud pr. mail. 
Effektivisering af punktet ”Bordet rundt”: 
Claus Vestland Jeppesen foreslog indsendelse af emner 
på forhånd, så de øvrige udviklingsråd kan forberede 
spørgsmål på forhånd, for at give en bedre 
forberedelse og diskussion af emnerne. 
Det blev foreslået, at rådene også kan benytte sin tid til 
at stille et spørgsmål, som ønskes drøftet i FUR. 
Det blev besluttet at ændre punktet til et skriftligt 
punkt, hvor frist for indsendelse af materiale til punktet 
er 1 uge før mødet (samtidig med frist for indsendelse 
af dagsordenspunkter). 
Rådet var opmærksom på, at punktet kan blive mere 
tidskrævende end hidtil, men at det giver god mening i 
forhold til erfaringsudveksling, som er noget af det 
vigtigste på FUR-møderne. 
Der afsættes 30 minutter til punktet. 
5. Korte drøftelser – hvert punkt tildeles 5 
minutter til drøftelse, heraf 1 minut fra 
forslagsstiller til at motivere punktet (20 
minutter) 
a) Opgradering af FURs logo og 
grafiske linje 

Claus Vestland Jeppesen, UR Helle Øst, 
har ønsket punktet på dagsordenen, og 
han skriver: 
”I forbindelse med udarbejdelsen af 
Udviklingsrådsmodellen 2.0 var der tale 
om en opgradering af FURs logo og 
grafiske linje. 
I URHØ forbereder vi at lave ny 
reklamemateriale for udviklingsrådet. 
Inden dette sættes i produktion, ønsker 

Punktet udgik jf. punkt 1. 
URHØ at vide, om der fortsat er tanker 
for en opgradering og modernisering af 
FURs logo og grafiske linje?” 

Lisbeth Linding orienterer, at der ikke har 
været tale om en opgradering af logo og 



grafisk linje, men udvikling af bl.a. 
pixiudgave af udviklingsrådsmodellen. 
Der foreligger ikke pt. planer om en 
ændring af den grafiske linje. 
Til 5 minutters drøftelse. Claus Vestland 
Jeppesen indleder. 
b) Problemer med skolekørsel 

Claus Vestland Jeppesen, UR Helle Øst, 
har ønsket punktet på dagsordenen, og 
han skriver: 
”I Fåborg har de problemer med at bus 
og ringetider i skolen ikke passer 
sammen. Ligeledes om skolebørnene må 
betale for at køre med kommunens bus 
og/eller den offentlige trafik. 
URHØ ønsker at vide, om der er andre 
byer og områder, der har problemer med 
skolekørsel. Eller om problemerne i 
Fåborg er en enlig sag.” 

Til 5 minutters drøftelse. Claus Vestland 
Jeppesen indleder. 
c) Offentliggørelse af 
udviklingsrådenes referater 

Claus Vestland Jeppesen, UR Helle Øst, 
har ønsket punktet på dagsordenen, og 
han skriver: 
”Vi har været på en ”rundflyvning” på 
udviklingsrådenes hjemmesider for at 
læse referater. Det kan dog konstateres, 
at ikke alle udviklingsråd offentliggør 
deres referater på deres hjemmesider. 
URHØ stiller spørgsmålet: Skal 
udviklingsrådene offentliggøre deres 
mødereferater eller er de ikke forpligtiget 

til det?” 
Lisbeth Linding orienterer, at der ikke fra 
varde Kommunes side er et formelt krav 
om offentliggørelse af mødereferater for 
at kunne få udbetalt det årlige tilskud. 
Til 5 minutters drøftelse. Claus Vestland 
Jeppesen indleder. 
d) Opfølgning: Synliggørelse og 
kommunikation for lokalsamfund, 
evt. nedsættelse af arbejdsgruppe 

Claus Vestland Jeppesen, UR Helle Øst, 
har ønsket punktet på dagsordenen, og 
han skriver: 
”Status på projektet 
Ved Sidst møde blev følgende 
konkluderet: 
Emnet blev foreslået som et af 
temaerne/potentialerne til drøftelse på 
efterårsmødet, og Claus Vestland 
arbejder videre med emnet. 
Det blev aftalt, at udviklingsrådene kan 
give input til oplægget, og at disse input 
sendes direkte Claus Vestland Jeppesen. 
Siden sidste møde har Varde Kommune 
opgraderet/opdateret deres hjemmeside 
på flere punkter. F.eks. kan man nu 
tilmelde sig nyhedsbreve fra forskellige 
udvalg. Det er glædeligt. 
Der er dog fortsat plads til en del 
forbedringer. Her burde kommunen være 
mere villig til at samskabe synliggørelse, 
kommunikation og hjemmesider med os 
frivillig.” 



Til 5 minutters drøftelse. Claus Vestland 
Jeppesen indleder. 
6. Efterårsmødet, arbejdsgruppen 
orienterer (20 minutter) 

På grund af Coronarestriktioner kan 
efterårsmødet ikke afholdes i den form, 
som arbejdsgruppen fremlagde for FUR 
på mødet den 9.6.2020, og som FUR 
godkendte på mødet. Grundet 
restriktionerne skal deltagerne under 
FUR drøftede fordele og ulemper ved at afholde 
efterårsmødet med de begrænsninger, som foreligger 
pga. Covid-19. 
Det blev ved afstemning besluttet, at der skal arbejdes 
videre med afholdelsen af mødet og med formand for 
Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, som 
oplægsholder, under forsætning af at mødet kan 
afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt. Det blev også 
hele mødet forblive på de fra starten 
tildelte pladser, og det vil ikke være 
muligt at rykke rundt i forskellige 
workshops eller nye grupperinger 
undervejs. 
Arbejdsgruppen mødtes den 7.9.2020 for 
at drøfte efterårsmødet. Gruppen blev 
enige om, at det planlagte program ikke 
kan gennemføres med de gældende 
regler. 
Gruppen drøftede 2 muligheder: 
1. Afholdelse af mødet i et kortere 
tidsrum og i en mere 
foredragspræget form, hvor en 
oplægsholder kommer med et 
oplæg, og med efterfølgende 
spørgsmål fra salen. Formand for 
Landdistrikternes Fællesråd, Steffen 
Damsgaard blev foreslået, og han har 
meldt tilbage, at han har mulighed 
for at komme, hvis det måtte ønskes. 
2. Aflysning af mødet 
Arbejdsgruppen besluttede at tage 
drøftelsen med FUR for endelig 
afgørelse. 
Inden FUR mødet bedes FURmedlemmerne 
spørge i deres bagland, 
om udviklingsrådsmedlemmerne ønsker 
at deltage i et mere oplægspræget 
efterårsmøde eller ej. 
Arbejdsgruppen indleder punktet. 
Til drøftelse og beslutning 
besluttet, at hvis forsamlingsforbuddet sænkes til 50 
personer, så skal efterårsmødet aflyses. 
Lisbeth Linding orienterede om Citizen Lab, en digital 
platform, som Varde Kommune hen over efteråret vil 
afprøve i nogle mødesammenhænge, ligesom 
muligheden for et ”udendørs folkemøde” som et 
alternativ til de gængse mødeformer blev nævnt. 
Opfølgning: 
Fredag den 20. september reduceredes 
forsamlingsforbuddet til 50 personer, og som følge 
heraf er efterårsmødet 2020 blevet aflyst. 
7. Oplevelseskort / synliggørelse af lokale 
perler / Grønt Danmarkskort (20 
minutter) 

Henrik Sønderby Nielsen, UR Varde By, 



har igangsat projektet med at styrke og 
synliggøre Varde Kommunes potentialer. 
Planchef Tove Wolff giver en status på 
Varde Kommunes digitale platforme med 
henblik på en vurdering af muligheder og 
begrænsninger. 
Henrik Sønderby Nielsen indledte punktet og 
orienterede om, at UR Varde By har valgt Varde Gl. 
Sommerland og Nysø som deres to lokale perler. 
Platforme til formidling af informationerne, både online 
og trykte, blev drøftet. Der var kritik af de 
hjemmesider, som findes i dag. De blev opfattet som 
rodede, med meget information, og med dårlig 
fremvisning af kortmateriale (bl.a. cykelruterne). 
Claus Larsen foreviste en ny funktion under udrulning 
Hvert udviklingsråd blev på seneste 
møde bedt om at komme med 2 lokale, 
smukke udflugtsmål til mødet. De må 
gerne indsendes på forhånd. 
FUR skal drøfte den videre proces for 
projektet og finde et andet navn end 
”Grønt Danmarkskort” til projektet, da 
”Grønt Danmarkskort” bruges i andet 
regi. 
Til drøftelse og beslutning 
på RUBAN, der hedder ”steder”, som kan vise billeder 
fra smukke steder i lokalsamfundene. Stederne, som 
fremhæves på en RUBAN-side, kan ligge på andre sider. 
Lisbeth Linding orienterede om, at der er nedsat en 
intern arbejdsgruppe i forvaltningen, som skal skabe et 
overblik og systematisere strukturen for den 
information, som er tilgængelig i dag. Efter denne 
strukturering er gjort, skal det specificeres, hvilke 
informationer der er behov for, så at de kan ajourføres 
og vedligeholdes. Arbejdet forventes færdiggjort først i 
2021. Arbejdsgruppen vil gerne have en person fra 
hvert udviklingsråd, som vil forpligte sig til at stå for 
opdatering og vedligehold af de informationer, som 
meldes ind. 
Det blev besluttet, at hvert udviklingsråd finder en lokal 
repræsentant til opgaven, og ligeledes blev det aftalt, 
at udviklingsrådene gerne må melde flere end to 
steder/udflugtsmål ind (sendes til Lisbeth Linding). 
Det nye navn til projektet blev ”Lokale perler”. 
8. Møde med Udvalget for Plan & Teknik i 
bus den 15. august (15 minutter) 

Bente Staal, UR Blåvandshuk, har bedt 
om at få punktet på dagsordenen. 
Hvert af de fire udviklingsråd, som har 
haft besøg af Udvalget for Plan & Teknik, 
kommer med et kort oplæg (3 minutter) 
med deres evaluering af mødet, fx 
mødeform, indhold m.m. 
Bente Staal indleder punktet. 
Til drøftelse 
Bente Staal ønskede punktet på dagsordenen for at 
give input til de udviklingsråd, som skal på turen i 2021. 
Bente Staal, UR Blåvandshuk, fortalte, at de i 
udviklingsrådet havde lagt et stort arbejde i at udvælge 
de mest relevante steder til fremvisning for udvalget. 
Der viste sig at være tid til at fremvise mere, da 
trafikken på dagen ikke var så slem som forventet. Der 
deltog 4 fra forvaltningen men kun 4 fra udvalget, 
hvilket var ærgerligt. 



Walther B. Sørensen, UR Varde Opland havde også 
noteret sig, at der manglede et par medlemmer fra 
udvalget. Tiden passede nogenlunde til de valgte 
punkter. 
Fra UR Blåbjerg blev det også noteret, at der manglede 
flere personer fra udvalget. Det blev konkluderet, at 
resultatet af dagen først bliver synligt om et års tid. 
Processen ligner meget den, de tidligere har benyttet i 
Blåbjerg ved den slags møder. 
UR Ølgod synes, at det havde været et rimeligt forløb. 
Det vil være begrænset, hvad udvalget vil forpligtige sig 
til på dagen, så det er udviklingsrådets opgave selv at 
følge op og bide dem i halen for afklaring 
efterfølgende. Måske virker det på længere sigt. 
Det blev konkluderet, at det er vigtigt, at udvalget 
kommer rundt og ser lokalområderne. 
Sommerudflugten med byvandring i Varde By for Varde 
Byråd og UR Varde Bys involvering i denne blev drøftet. 
Udviklingsrådet var blevet bedt om at hjælpe med 
planlægningen af byvandringen, og det er muligt, at 
andre udviklingsråd i fremtiden kan blive involveret. 
9. Udviklingsperspektiv for hele Varde 
Kommune med SYMBO (25 minutter) 

Claus Vestland Jeppesen, UR Helle Øst, 
har ønsket punktet på dagsordenen og 
han skriver: 
”Ved Friedericke Bruhn, Iværksætter og 
Innovationschef ProVarde og 
bestyrelsesmedlem i SYMBO. 
Fortællingen om det spændende og 
perspektivrige projekt Future Food 
Innocenter SYMBO, der omhandler 
udvikling af fødevarer i vores område i 
Varde Kommune. 
Vi vil skabe en fusion af viden og 
ressourcer fra forskere, 
fødevarevirksomheder, iværksættere og 
studerende i højteknologiske rammer, 
hvor to plus to giver et unikt og 
innovativt resultat. 
Vores langsigtede mål og mission er at 
skabe et bæredygtigt videncenter, som 
gennem forskning og produkter kan være 
med til at udvikle fødevarer, der kreerer 
fremskridt både lokalt i Varde Kommune 
og globalt. 
Sammen med danske organisationer og 
virksomheder i hele fødevarebranchen 
kæmper vi for at få de dygtigste hænder 
og skarpeste hjerner til at bekæmpe 
klimaudfordringerne og stadig sikre, at 
alle får mad på bordet. 
Hvilken betydning kan dette få for Varde 
Kommunes virksomheder, iværksættere 
og opfindere og hvordan kan vi sammen 
løfte projektet. 

Friedericke Bruhn fra Provarde orienterede om SYMBO. 
SYMBO er et projekt skabt af lokale Ildsjæle i Skovlund, 
og målet er at skabe et fødevareinnovationscenter, 
baseret på små og store virksomheder i området, 
iværksættere, viden fra forskere og andelsbevægelsens 
tanker. Både Københavns Universitet og 
Innovationsfonden viser interesse for projektet, som 
skal blive bæredygtigt og værdiskabende for 
fødevarebranchen i kommunen. 
På den korte bane er der behov for kapital og for at 



finde egnede lokaler at starte op i. Der er reserveret en 
grund i Skovlund, men der er brug for en midlertidig 
bygning til opstart for at kunne fastholde de 
fagpersoner, som har vist interesse i projektet. 
FUR var positive overfor projektet og lovede at holde 
øjne og ører åbne i forhold til egnede opstartslokaler. 
Hanne Klausen, UR Skovlund-Ansager, kontakter 
Skovlund Invest for at spørge ind til deres interesse og 
involvering i projektet. 
Læs mere om SYMBO på www.symbo.dk eller kontakt 
Friedericke Bruhn for mere information. 
Claus Vestland Jeppesen indleder 
punktet, og Friedericke Bruhn holder et 
oplæg på ca. 15 minutter. 
Til drøftelse 
10. Optimering af konkurrencen Årets 
Landsby (20 minutter) 

Claus Vestland Jeppesen, UR Helle Øst, 
har ønsket punktet på dagsordenen og 
han skriver: 
Udviklingsrådet Helle Øst ønsker Billum 
tillykke med titlen som Årets Landsby i 
Varde Kommune. Vi mener, at det er 
værdifuldt for en landsby at vinde denne 
titel. Det er en god branding og 
profilering. 
Vi ønsker at konkurrence i fremtiden skal 
være en stærk motiverende generator til 
god lokalsamfundsudvikling. En 
konkurrence hvor dem der har gjort sig 
mest umage for at tiltrække bosætning 
vinder titlen Årets Landsby i Danmark. 
Hvis konkurrence skal have et tema i 
fremtiden, så skal temaet meldes ud et år 
i forvejen. Landsbyen skal have mulighed 
for at arbejde indgående med teamet i 
en længere periode for at få mest kvalitet 
i udviklingsarbejdet. 
Desværre ser vi, at Landdistrikternes 
konstruktion af konkurrencen minder 
mest om et held i lotteriet fremfor en 
belønning af en målrettet arbejdsindsats. 
Det skyldes, at konkurrencen er tema 
baseret og at temaet bliver udmeldt med 
kort varsel. Her er det et held i lotteriet, 
hvis en landsby i forvejen har arbejdet 
med det årets tema og derved står sig 
godt i konkurrence. 
I år var der kun 2 landsbyer i Varde 
Kommune, der fandt det værd at deltage 
i konkurrencen. Så må der være noget 
galt med konkurrencen og ikke med 
deltagerne og dem som undlod at 
deltage. Da Claus blev kontaktet af Jyske 

Claus Vestland Jeppesen, UR Helle Øst, indledte 
drøftelsen af konkurrencen årets Landsby med at 
lykønske Billum med valget. 
FUR drøftede emnet og var enige om, at det korte 
varsel og tidsfrist, timingen hen over sommerferien 
samt forlængelsen af ansøgningsfristen for den 
landsdækkende konkurrence var uhensigtsmæssig. 
Der var delte meninger om, hvorvidt tema for 
konkurrencen skal være den specifik og anderledes fra 
år til år eller mere overordnet og flerårig. 
Det blev besluttet, at der endnu en gang skal rettes en 
henvendelse til Landdistrikternes Fællesråd, Steffen 



Damsgaard, med henblik på at få en længere 
tidsperiode mellem udskrivelsen af konkurrencen og 
tidsfrist (3-4 måneder), således at der lokalt er 
mulighed for at udarbejde en god ansøgning. 
Hvis ikke Landdistrikternes Fællesråd er med på at lave 
en længere tidsfrist for den landsdækkende 
konkurrence, ønsker FUR, at Varde Kommune laver sin 
egen lokale konkurrence, mens den landsdækkende 
konkurrence afvikles separat, og alle byer, der har lyst 
til at deltage, kan deltage uden FUR’s involvering. 
Lisbeth Linding kontakter Steffen Damsgaard, formand 
for Landdistrikternes Fællesråd, for afklaring. 
Vestkysten for en udtalelse, kaldte Claus 
derfor konkurrencen for en farce. 
URHØ foreslår, at FUR finder 
fællesfodslag med andre kommuner i 
landet om at få konkurrencen ændret. 

Claus Vestland indleder punktet. 
Til drøftelse og beslutning 
11. FUR’s budgetopfølgning på dagsorden 
ved hvert møde (10 minutter) 

Claus Vestland Jeppesen, UR Helle Øst, 
har ønsket punktet på dagsordenen og 
han skriver: 
Vi ønsker, til enhver tid at kende 
budgettet og hvor mange penge der er i 
FURs kasse. Det er en nødvendighed for 
at træffe beslutninger under mødet om 
aktiviteter, som kræver økonomi. 
URHØ foreslår, at det bliver et fast punkt 
på dagsordenen ved hver FUR-møde. Det 
skal være en af de første punkter på 
dagsordenen. 

Claus Vestland Jeppesen indleder 
punktet. 
Til drøftelse og beslutning 
Claus Vestland Jeppesen, UR Helle Øst, indledte 
punktet, som blev drøftet i FUR. 
Ved afstemning blev det besluttet, at punktet vedr. 
FUR’s budget skal på dagsordenen en gang om året. 
Punktet bliver fremadrettet dagsordenssat på årets 
første møde. 
12. Korte orienteringspunkter (5 minutter) 
a. Fejring af Årets Landsby i Varde 
Kommune 

Walther B. Sørensen orienterer om 
fejringen i Billum den 20. september 
2020. 
Til orientering 
Walther B. Sørensen takkede for valget af Billum til 
Årets Lokale Landsby. 
Han orienterede om, at fejringen den 20. september i 
dens oprindelige form var blevet aflyst pga. Corona. 
Beslutningen er i stedet blevet, at borgmesteren 
kommer til et lille, lukket arrangement med 
morgenmad, taler m.m., og der tages billeder til sociale 
og trykte medier. 
Walther bad FUR om at videregive information om 
aflysningen til deres lokale ildsjæle. 
13. Eventuelt (10 minutter) Hanne Klausen, UR Skovlund-Ansager, efterlyste en 
tilbagemelding fra Varde Kommune vedr. japansk 
pileurt, som breder sig i området ved Søparken. Lisbeth 
Linding følger op. 
Walther B. Sørensen, UR Varde Opland spurgte ind til 
nogle blå skilte, som findes ved 3 veje i Varde 



Kommune og som sættes op og tages ned med jævne 
mellemrum. Lisbeth Linding undersøger sagen. 
Carl Holst, UR Ølgod efterlyste en redigerbar version af 
dagsordenen. Lisbeth Linding sender en ”til noter”- 
word-version fremadrettet. 
14. Næste møde: (5 minutter) 

Tirsdag den 1. december kl. 17.00 – ca. 
21.00 
Sted: Forslag? 
Billum Kro blev valgt. 

Mødet starter med rundvisning fra 16-17 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



Digitalt Landsbytopmøde sætter fokus på grøn omstilling på landet 

21.10.2020 10:30:22 | Landdistrikternes Fællesråd  

 

Landdistrikterne rummer store potentialer for at samtænke grøn omstilling og lokal udvikling. Derfor afholder Landdistrikternes 

Fællesråd et digitalt Landsbytopmøde med fokus på, hvordan landsbyerne kan udvikle sig bæredygtigt. 

 

  
Landdistrikternes Fællesråd inviterer til digitalt Landsbytopmøde om den grønne omstilling i landsbyerne.  

Rundt om i landet bliver der udviklet lokale svar på problemstillinger relateret til den grønne omstilling. For de danske landdistrikter 

er beboet af ildsjæle og lokale organiseringer, som er klar til at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. Og skal den grønne 

omstilling være en succes på landet, er netop den lokale forankring central. 

Med afsæt i de politiske målsætninger om CO2-reduktion og en mere bæredygtig samfundsmodel stiller Landdistrikternes Fællesråd 

skarpt på, hvordan landsbyerne kan bidrage til en bæredygtig grøn omstilling og samtidig skabe lokal udvikling og gode 

forudsætninger for bosætning og arbejdspladser. 

Derfor inviterer Landdistrikternes Fællesråd landsbyer, lokalråd, borgerforeninger og landsbylaug til at deltage i Landsbytopmøde 

2020, der i år afholdes digitalt. Det digitale landsbytopmøde afløser to planlagte topmøder, som er blevet aflyst pga. corona.  

 

• Landsbytopmødet 2020 finder sted tirsdag den 10. november kl. 17.00-18.30.  

 

Det er gratis at deltage i Landsbytopmødet, men det kræver tilmelding. Den foregår via følgende link. Forud for mødet vil der blive 

fremsendt et link til det digitale møde. 

 

I forlængelse af Landsbytopmødet 2020 vil Merete Due Paarup, kreativ direktør i Image Consult, præsentere Landsbybooster, den 

nye online værktøjskasse for ildsjæle i landdistrikterne. Landsbybooster er et samarbejde mellem Landdistrikternes Fællesråd og fem 

landsbyer, mens ImageConsult har forestået projektledelsen. Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsens landdistriktspulje. 

Præsentationen af Landsbybooster finder sted fra 19.00-20.00 via samme link som Landsbytopmødet. 

Inspiration fra Torup og Nordenskov 

I løbet af Landsbytopmødet vil landsbyernes rolle i den grønne omstilling blive sat til debat: Hvordan bliver flere landsbyer 

bæredygtige, og hvordan kan vi sætte gang i udviklingen af lokale løsninger på globale problemstillinger? 

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) bidrager til Landsbytopmødet med et oplæg om regeringens landdistriktspolitik. 

Derudover vil der være konkrete perspektiver og erfaringer med den grønne udvikling på landet eksemplificeret af to landsbyer: 

Torup i Halsnæs Kommune og Nordenskov i Varde Kommune.  

Torup blev Årets Landsby 2019, hvor temaet var bæredygtighed. Landsbyen har bl.a. erfaring med delebiler, egen 

spildevandsrensning og en økologisk bydel. Landsbyen skal desuden til at udvides med en ny bydel, Hvidelandet, som vil skabe 

moderne rammer for livet på landet, herunder et socialt, økonomisk og økologisk bæredygtigt liv. Landsbyens lokalråd har endvidere 

etableret sin egen jordfond, der sælger byggemodnet jord til boliger og erhverv. 

Tegnestuen Urland vil fortælle om deres arbejde med at omdanne landsbyen Nordenskov til Danmarks første LAR-landsby (lokal 

afvanding af regnvand) – det vil sige en landsby, hvor regnvand nedsives lokalt, mens veje og byrum bliver brugt til at skabe ny natur 

og nye mødesteder. Siden 2015 har Nordenskov Borger og Sogneforening omlagt alle landsbyens villaveje til slyngede veje, åbne 

forhaver, regnbede, ny beplantning og nye samlingssteder. Sidste og største del af projektet forestår stadig; nemlig at LAR-omlægge 

byens hovedgader og centrale torv. Projektet involverer alle landsbyens borgere og institutioner og genfortolker indretningen af hele 

landsbyens fællesrum. 

 

https://landdistrikterne.nemtilmeld.dk/20/
https://landdistrikterne.nemtilmeld.dk/20/


 

 

 

 

 

Hej Susanne 

Desværre kan jeg ikke træffe denne beslutning uden accept fra bestyrelsen. 

Vi har møde d. 2. november hvor jeg vil tage det med på mødet. 

 

Men spurt her og nu, må jeg informere at Helle vest ikke ønsker at dække forplejningen. 

 

Hilsen 

Bjarne Tarp 

+45 40641238 

 

Fra: Susanne og Finn Ladegaard 

Sendt: Sunday, October 11, 2020 2:00 PM 

Til: bjarne.tarp@bbsyd.dk 

Emne: Tilskud fra Udviklingsrådet 

 

Hej Bjarne 

 

Lige en forespørgsel på, om Udviklingsrådet Helle Vest vil bevillige et tilskud til forplejning til deltagerne ved Ruban kursus i uge 42. 

 

Vi er 12 deltagere og kurset starter allerede kl 17,30 og derfor har vi brug for en sandwich og lidt sodavand til deltagerne. 

 

Der er et 3 dages kursus og forplejningen løber op i ca. kr. 2.000,00 for alle dage. 

 

Glæder mig til at høre fra dig 😊 

 

P.S. Jeg har spurgt Udviklingsråd Helle Øst om de vil betale noget af det, da de har 4 deltagere med, men det ville de ikke. Resten er fra Helle Vest 

området. 

 

Venlig hilsen 

Ruban 

 

Susanne Ladegaard 

Hovedgaden 7, Næsbjerg 

6800 Varde 

Mobil: +45 3016 6610 

 

 

 


