
Referat møde i Det Fælles Udviklingsråd

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Ansager Hotel, Søndergade 
2, 6823 Ansager. 
Der er rundvisning i Ansager Hotel mellem 16-17 under ledelse af Karsten Madsen. Mødested er Ansager 
Hotel. Giv gerne besked til Lisbeth Linding, hvis I ikke deltager i denne del.

Mødedeltagere: Bente Staal, Blåvandshuk – Claus Larsen, Blaabjerg – Lars Bo, Helle Øst – Inge Jakobsen, 
Varde By – Trine Olesen, Varde Opland – Carl Holst, Ølgod – Martin Sølbeck, Helle Vest – Rikke Winterskov, 
HHST – Hanne Klausen, Skovlund-Ansager – lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding, Varde 
Kommune.

Kommunaldirektør Mogens Pedersen deltager mellem 17-18.

Afbud fra Inge Jakobsen

Dagsorden Referat
1. Godkendelse af dagsorden (15 

minutter)

Under dette punkt lægges der op til en 
drøftelse af, hvorledes dagsordenen på 
dette møde og kommende møder skal 
sammensættes i forhold til at disponere 
den time, hvor kommunaldirektør Mogens 
Pedersen deltager.

Til drøftelse og beslutning

Punktet blev indledt med en drøftelse af, hvorledes 
de fremtidige FUR møder skal disponeres i den time, 
hvor kommunaldirektør Mogens Pedersen deltager.

Mogens Pedersen udtrykte indledningsvist ønsket om 
at komme tættere på FUR’s arbejde. Han foreslog at 
bruge de første ca. 10 minutter af mødet til at 
orientere om aktuelle emner fra Byrådet. Derefter 
kunne processen være, at medlemmerne af FUR 
drøfter med Mogens Pedersen, hvad de ønsker, at 
han svarer på og/eller bringer med tilbage til 
forvaltningen. 

Tilbagemeldinger:
Det blev fremhævet, at udviklingsrådene ofte mangler 
respons på sager, fortrinsvist fra Plan og Teknik-
området.

Det blev foreslået, at Mogens Pedersen kan give gode 
råd om, hvorledes sager skal håndteres, fx i forhold til 
andre myndigheder, kan forklare hvorfor der ikke sker 
fremskridt i en sag eller forklare afgørelser, som 
umuliggør gennemførelsen af et projekt. 

Det blev foreslået, at der kunne nedsættes udvalg, fx 
trafik eller infrastruktur. 

Det blev foreslået, at de forskellige forvaltningschefer 



indkaldes til at deltage i møder, hvis der er relevante 
punkter til deres område. Et sådant møde kunne få 
karakter af at være et temamøde fremfor et ordinært 
FUR-møde.

Det blev aftalt, at Mogens Pedersen indleder med 
aktuelt fra byrådet, og herefter har Lisbeth Linding 
sammensat dagsordenen i forhold til de punkter, som 
de enkelte udviklingsråd har indsendt til dagsordenen 
på forhånd og markeret som emner, der skal drøftes 
med Mogens Pedersen. Det er vigtigt, at punkterne er 
beskrevet så detaljeret, at Mogens Pedersen kan 
forberede sig på forhånd, ligesom dette også er 
vigtigt, således at de øvrige mødedeltagere kan 
relatere emnerne til evt. lignende sager i deres eget 
lokalområde.
Emner til drøftelse med Mogens Pedersen kan også 
være noget af indholdet i punktet ”Borget rundt”, 
hvilket i så fald skal fremhæves ved indsendelse til 
Lisbeth Linding.  

Det blev aftalt, at denne model afprøves på de 
kommende to møder, hvorefter der evalueres, 
ligesom det ved samme lejlighed skal drøftes, om en 
forvaltningschef skal indkaldes til et FUR-temamøde.

Carl Holst, UR Ølgod, spurgte ind til grundkapital i 
boligforeninger, med baggrund i en aktuel sag om 
Vinkelvejscenteret i Ølgod.
Mogens Pedersen orienterede om processen for 
almene boliger, hvor der i januar var møde med 
boligforeninger i forhold til ønsker for fremtidige 
områder for alment byggeri. Anbefalingerne til 
fremtidigt alment boligbyggeri skal fremlægges til 
politisk beslutning til sommer. Det står klart, at der 
ikke er penge nok til at imødekomme alle ønsker. 
Politisk bestræbes det at bygge i hele kommunen, 
mens boligorganisationerne kigger på, hvor de bedste 
muligheder er i forhold til at kunne udleje boligerne i 
de næste mange år (der har været en sag i Skovlund). 

Almene boliger sætter gang i ”boligbytteriet” og er 
positivt for bosætningen, og der er ikke tvivl om, at 
der vil være private aktører i de byer, hvor der er 
efterspørgsel efter boliger og en vis sikkerhed for 
udlejning.

Claus Larsen, UR Blåbjerg, opfordrede til, at 
kommunen er mere modig og ikke kun satser på de 



sikre steder. 

Carls Holst, UR Ølgod, spurgte ind til en status vedr. 
virksomheden Troldtekt, som står overfor at skulle 
udvide og mangler en byggegrund til dette. 

Mogens Pedersen fortalte, at Troldtekt har henvendt 
sig til flere kommuner for at finde egnede arealer til 
en udvidelse, og i Varde Kommune har der været 
kigget på Ølgod og Rousthøje. Emnet bragte 
drøftelsen videre til tidsrammen for udarbejdelse af 
lokalplaner og byggetilladelser.

Mogens Pedersen orienterede om, at kommunen er 
presset på arbejdskraft indenfor mange områder, 
også for byggesagsbehandlere, som pt. ofte 
rekrutteres til private virksomheder. Der kigges i 
denne tid på, hvorledes der kan laves kommunal 
service med færre medarbejdere, simpelthen fordi 
der mangler medarbejdere. Corona har også givet 
ekstra udfordringer, når medarbejdere har været 
sygemeldte med virussen.

Ang. dagsorden:
Godkendt med ændringen at punkt 3 blev taget før 
punkt 2. 

2. Godkendelse af referat fra seneste 
møde den 9.9.2021 (5 minutter)

Til beslutning

Godkendt. 

Carl Holst, UR Ølgod, havde et spørgsmål ang. banker 
og Varde Kommunes udbud om fremtidig 
bankforbindelse. 

Lisbeth Linding fortalte, at foreningernes bankkonti 
ikke blev taget med i udbuddet for kommunens 
kommende bankforbindelse.

Foreningers udfordringer med gebyrer og negative 
renter affødte en drøftelse, da mange frivillige 
foreninger oplever at få deres indestående mere eller 
mindre ædt op af udgifter til bankerne.

Det blev drøftet, om der er mulighed for, at 
foreninger samler sig under én hovedkonto med 
forskellige underkonti, eller om man kunne danne en 
forening af kasserer, som varetager foreningers 
bankforretninger via en fælles konto. Claus Larsen, UR 
Blåbjerg, mente at have hørt om dette i Ansager.



Kunne Varde Kommune evt. stille en 
økonomimedarbejder til rådighed til at hjælpe 
foreningerne? Måske mod betaling i form af sparede 
gebyrer?

Det opleves, at bankerne ikke ønsker 
foreningskunder, men foreningerne er nødsaget til at 
have en bankkonto i forbindelse med fondssøgning, 
udbetaling af tilskudsmidler m.m.

Blandt FUR-medlemmerne var der kendskab til 
månedlige udgifter fra 0 kr. (i Vestjysk Bank) og op til 
300 kr. 

Hanne Klausen, UR Skovlund-Ansager, foreslog, at 
FUR udarbejder et notat, som de frivillige foreninger 
kan bruge som ”pression” overfor deres 
bankforbindelse.

Det blev aftalt, at emnet sættes på som et punkt på 
det kommende møde. Lisbeth Linding undersøger ved 
DGI, hvorledes de arbejder med det. Ligeledes 
undersøges det, om flere foreninger kan have den 
samme konto i forhold til Nem-konto m.m.

Rikke Winterskov, UR HHST, havde hørt om et tiltag i 
Åbenrå, og hun undersøger, hvor Lisbeth Linding kan 
få mere information om tiltaget.

3. Delstrategi for indlandsturisme (15 
minutter)

Punktet er ønsket af kommunaldirektør 
Mogens Pedersen, som indleder punktet.

Til orientering

Mogens Pedersen orienterede om, at Byrådet sendte 
ny turismestrategi i høring sidst i november, og det 
blev protokolleret, at der skal laves en delstrategi for 
indlandstursime. 

Destination Vesterhavet og indlandsgruppen 
samarbejder i et projekt om, hvad der skal til for at 
skabe indlandsturisme i Varde Kommune. Når dette 
projekt er gennemført, og erfaringerne derfra er 
draget, er det forventningen, at arbejdet med en 
delstrategi kan begynde.

Carl Holst, UR Ølgod, fortalte, at der er møde i 
projektet den 3. marts. Hver af de deltagende 
udviklingsråd skal finde 2 fødevareproducenter i 
deres område, og så arbejdes der videre derfra. De 
øvrige udviklingsråd kan blive involveret senere.

Mogens Pedersen fortalte, at Ringkøbing-Skjern 



Kommune har en kommerciel tænkning ind i 
indlandsturisme, som er vigtig. Turismeaktørerne 
bestemmer selv og er i de områder, hvor der er 
omsætning.

Punktet om indlandsturisme sættes på dagsordenen 
igen, når projektet mellem indlandsgruppen og 
Destination Vesterhavet er et stykke videre. 

4. Drøftelse af ”Bordet rundt” (45 
minutter)

Hvert udviklingsråd indsender på forhånd 
materiale/emner til punktet, se 
nedenstående. Punktet bruges til at 
spørge ind til og drøfte relevante emner 
fra de enkelte udviklingsråd. 

UR Skovlund-Ansager:

Skovlund:
 Der har været afholdt ekstraordinær 

generalforsamling i SYMBO med 
ønsket om udvidelse af bestyrelsen.

Ansager:
 Planen for Skolens lege- og 

læringsplads er offentliggjort. Det ser 
rigtig spændende ud og er tænkt 
udbygget i faser, så økonomien 
hænger sammen. Legepladsen er uden 
for skoletid også åben for byens 
borgere. Skolens vennekreds, 
borgerforening, byudviklingsråd og 
udviklingsråd støtter projektet og 
følger udviklingen med stor interesse.

 Ansager Byudvikling har nu prioriteret 
de projekter i den nye udviklingsplan, 
som de vil arbejde på først. Hvert 
projekt har fået tildelt en projektleder 
og evt. flere deltagere.

UR Helle Vest:
Efter valget har fundet sted, kan der igen 
blive tid til andre sysler.

Næsbjerg: 

UR Skovlund-Ansager:
Claus Larsen, UR Blåbjerg, spurgte ind til SYMBO, 
Skovlunds fødevare-innovationscenter. Det blev 
drøftet, om Friedericke Bruhn skal komme og holde et 
oplæg på et FUR-møde, evt. et innovationsmøde i 
FUR, og om det kunne have interesse i en bredere 
kreds, eller som et tema til et fællesmøde mellem 
udviklingsråd og Byråd om udvikling i nye retninger.

Det drøftes på næste møde i forbindelse med 
planlægningen af efterårsmødet.

UR Helle Vest:
Ingen spørgsmål

UR Helle Øst: 
Der er skiftet formand og kasserer i udviklingsrådet. 
Der indkaldes til årsmøde så snart som muligt, så 
rådet kan blive fuldtalligt igen.

UR Ølgod: 
Der er stadig trafikproblemer i byen, hvilket der var 
møde om den 21.5.2021, hvorefter der ikke er sket 
mere trods mange rykkere. Derfor ønsker formanden 
i trafikgruppen ikke at være med mere. Der er blevet 
lovet svar slut februar, 2022. 
21.3.2022 afholdes årsmøde.

UR Varde Opland: 
Mejeriet i Janderup væltes i løbet af de kommende 14 
dage. Det har været et godt samarbejde med 



 Varme forsyning til byen diskuteres, 
når naturgas forsvinder Hva’ så, måske 
der skal etableres et fælles varmeværk 
dette er til diskussion

 Modning og salg af byggegrunde er 
også et arbejdstema i byen

Nordenskov:
 Borgerforening ønsker at etablere et 

medborgerhus, efter både kroen og 
forsamlingshuset er lukket.

UR Helle Øst
 Det længe corona-udsatte årsmøde 

blev (endelig!) afholdt 13/10. Det var 
et velbesøgt møde med god debat. Se 
mere derom på hjemmesiden for Helle 
Øst. 

 Og så har udviklingsrådet for Helle Øst 
8/11 afholdt tværgående vælgermøde 
i samarbejde med JydskeVestkysten. 
Mødet havde især fokus på 
præsentation af de politikere 
bosiddende i Helle Østs område, der 
stillede op til byråds- og 
regionsrådsvalget i år. Mødet blev en 
bragende succes med ca. 150 
fremmødte gæster. Det blev streamet, 
så et større seertal – ud over de 
tilstedeværende - kunne følge det live, 
mens det foregik. Se mere derom på 
hjemmesiden og hos 
JydskeVestkysten. Selve 
”koreografien” var 
bemærkelsesværdigt spændende og 
iflg. Claus Vestland inspireret af 
Donald Trumps amerikanske rallies. 
Men opsætningen sikrede, at det ikke 
blev politikerne, der mere eller mindre 
skjult fra salen stillede spørgsmål til 
hinanden; i stedet var spørgsmål fra 
salen ægte spørgsmål fra såkaldt 
”almindelige borgere”.

 Ud over disse store arrangementer 
arbejdes der videre med PowerTower 
og øvrige tiltag. Eneste nye om 

kommunen, og der er planen, at der kommer 4 
boliger på grunden. 
Ang. Vidagerhus så forlyder det, at der skal opføres et 
helt nyt plejehjem, og det har borgerne forenet sig 
med.

UR Blåvandshuk:
Blåvandshuk har haft et positivt møde med nye lokale 
politikere, hvor der var fokus på temaer og afholdelse 
af temamøder. Det tegner godt for fremtiden.

UR Hodde Horne Sig og Tistrup: 
Der blev holdt møde den 23. februar, og Rikke 
Winterskov kunne fortælle, at det var hendes sidste 
møde i FUR, hvorefter der kommer en ny 
repræsentant fra HHST. 

UR Blåbjerg: 
Der afholdes generalforsamling den 23. marts. Der 
bliver også udskiftninger i Blåbjerg, hvor der bl.a. skal 
findes en ny kasserer, ligesom formandsposten er i 
spil.



PowerTower er, at vi er i gang med at 
afvikle iværksætterkurset; det sker i 
Fåborghus. Onsdag 24/11 er 4. 
kursusaften af 6.

UR Ølgod:
Aktiviteter i Ølgod Udviklingsråd – 
09.09.2021-03.02.2022

1. ØU’s styregruppe for revidering af 
udviklingsplaner har holdt, det første 
møde med kommunen med deltagelse af 
Jørgen Nielbæk, Anna Bjergegaard, Emma 
Thorndal fra Plan og Vækst.
For borgerne bliver der 2 arbejdsmøder 
henholdsvis den 30/11-2021 og 21/02-
2022 og en præsentation af den nye 
udviklingsplan den 04/04-2022 på Ølgod 
Skole. 
Skolen er blevet valgt da omkostningerne 
ved afholdelse i Ølgod Hallen (en 
selvejende institution), ikke vil blive 
dækket af kommunen, kommunen vil være 
vært med et bid brød/vand (maks. 40,00 
kr.)

Ølgod er blevet valgt som et pilot-projekt 
og derfor vil forløbet blive video optaget til 
brug for andre UR. Derfor et det 
hensigten, at UR fremover mere eller 
mindre selv står for projektet med minimal 
assistanse fra kommunen. 

2. Trafikproblemerne i Ølgod har ved et 
møde den 20/05-2021 aftalt med Thomas 
Jaap og Bjarne Fly om flere tiltag der skal 
udføres, men p.t. intet udført trods 
rykkere.

3. Juleaktiviteter i Ølgod: 27/11 blev 
julemanden vækkes i Ølgod Vandtårn. FDF 
orkester er sponsoreret af ØU.
19/12 er der juleoptog gennem byen.
Byskovens Venner har nissetur rundtur i 
skoven den 05/12 kl. 14:00

4. Ølgod plages af cykeltyverier især ved 
stationen, der arbejdes på en event 



videoovervågning, der kræves 
godkendelse fra kommunen.

5. Vedr. oplægget til Årets Lokalsamfund i 
Varde kommune vil ØU prioritere kåring af 
årets landsby v/Landdistrikternes 
Fællesråd fremfor kåring af Årets 
Lokalsamfund. Ved afstemning på ØU 
mødet 08/11, var der således ikke 
opbakning til at deltage i processen 
omkring kåring af Årets Lokalsamfund.

6. Gårde Multihus har den 02/10 indviet en 
kæmpe parasol/overdækning, udvidelse af 
terrassen og en ny hjerterstarter til en sum 
af 132.000 kr. Borgmester Erik Bull stod for 
indvielsen.
Et nyt projekt for etablering af en sø er i 
støbeskeen.
Julemarked afholdes i Multihuset 21/11.

7. Krusbjerg har juletræstænding 28/11
Nytårstaffel den 07/01-2022 ved 
tilmelding. – blev aflyst

8. Strellev har ansøgt om tilskud til 
forbedring af legeplads og natursti, har 
fået 15.000 kr.

9. Årsmøde 24/03 kl. 19:00 i Ølgod Hallen

UR Varde Opland:
Vælgermøde i Alslev og Billum med fokus 
på hvad vi har gang i, og som vi mener er 
blevet tilsidesat i de sidste 4 år.

Desværre fik Varde opland ingen 
kandidater i Byrådet for den kommende 
valgperiode.

Billum:
 I Billum er der solgt 1 byggegrund, 

byggemodning er lovet færdig inden 
jul. Der arbejdes på etablering af 
rækkehuse på det næste grunde.

 I samarbejde med en boligforening 
arbejdes der på etablering af senior 
lejeboliger, men dette stoppes måske 
igen af kommunen, på grund af 



grundkapitalen til boligforeninger. 
Hvilket er meget dårligt eller slet ingen 
hjælp til øget bosætning fra 
kommunens side, hvilket får 
udviklingen til at stoppe i 
oplandsbyerne.

 Til foråret påbegyndes i Billum 
etablering af vores nye Multiareal med 
forskellige aktiviteter, et projekt til ca. 
en halv mill. kroner.

Janderup:
I Janderup er der hele tiden gang i noget. 
Det være sig faste arrangementer og 
aktiviteter og også arrangementer og 
”samlinger” der opstår hen ad vejen.

Siden sidst er der sket følgende:
 24.9.: Indvielse af skulpturen 

”Eventyrbog” af Sys Svinding på 
hjørnet ved Eventyrgården. Skulpturen 
er skænket af Poul Erik Bech fonden, 
og byens borgere har indsamlet midler 
til skulpturens fundament. Der var 85 
samlet til indvielsen, hvor der var 
grillarrangement på pladsen.

 September: Hjælperfest for byens 
hjælpere af enhver art. Der blev 
serveret pølser og kartoffelsalat. Der 
var ca. 40 fremmødte. Rigtig hyggelig 
aften.

 25.10.: Foredrag med Henrik Dam 
Christensen, der fortalte om sit liv fra 
Vorbasse til Christiansborg. Foredraget 
foregik på Janderup skole, og var et 
samarbejde mellem menighedsrådene 
og Folk og kultur.

 7.11.: Daglibrugsen har i år 125-års 
jubilæum og markerede det i denne 
weekend med gode tilbud og et 
morgenmadsarrangement for alle 
interesserede.

 14.11.: Indvielse af Janderup i 
bevægelse, 4 nyetablerede vandre- og 
bevægelsesruter i og omkring 
Janderup. Med økonomisk støtte fra 
de borgerinddragende midler, er det 
lykkes at få ruterne etableret. Der er 
stolper med pile, der viser vejen. 



Ruterne er hhv. 3, 5, 7 og 10 km. Der 
var ca. 100 fremmødte til indvielsen.

 28.11.: Julestjernen på skorstenen og 
juletræet på torvet tændes. Der er 
julemarked og hygge på torvet med 
sang og julefortælling med Georg 
Græsholt og juleløb for børn.

• Det gamle mejeri er solgt, og der 
afventes med spænding på, hvad der 
skal ske.

• Der samarbejdes stadig med 
kommunen om etablering af 
friplejehjem på Vidagerhus.

• Der arbejdes på ny udstykning af 
byggegrunde, da der kun er 6 
byggegrunde på etape 1 – Bymarken.

• Et legepladsudvalg ønskes nedsat i håb 
om etablering af en legeplads i nær 
fremtid. Skal vi have børnefamilier til 
at se muligheder, er det den slags 
lavpraktiske tiltag.

UR Blåvandshuk:

Vi holdt den 8. februar et møde med de 4 
lokale politikere, hvor emnet var visioner 
for UR Blåvandshuk og 
forventningsafstemning.

Der var en positiv stemning, og vi var enige 
om at gøre det til en tilbagevendende 
begivenhed. Derudover vil UR Blåvandshuk 
indkalde til flere borger temamøder om 
bl.a. turisme, bosætning og arbejdskraft 
hvor politikerne vil deltage.

Oksbøl:
 Oksbøl borgerforening har inviteret 

Thomas Jaap, Tove Wolff og Karsten 
Rimmer til en walk’n’talk i starten af 
december. Årsagen er, at Varde 
Kommune har bevilget 6 mio. kr. til 
byfornyelse i Oksbøl, og der er mange 
initiativer i gang. Senest har Varde 
Bibliotek kontaktet Lokal Historisk 
Arkiv og Medborgerhuset vedr. 
opførelse af nyt kulturhus mod at 



nedlægge de gamle bygninger.
Det er rigtigt positivt, og vi vil I 
borgerforeningen meget gerne være 
med til at påvirke og koordinere 
indsatsen, så det ikke bliver 
knopskydning rundt om i byen. 
Infrastrukturen i Oksbøl er i forvejen 
ikke særlig intuitiv for gæster og med 
det kommende flygtningemuseum 
forventer vi endnu større 
gæstemængde. Derfor er det vigtigt, 
at vi får tænkt tingene sammen.

 Oxefesten blev afholdt med stor 
succes og med rigtig mange deltagere, 
trods meget kort markedsføring. Vi 
oplever at rigtig mange gerne vil i gang 
igen og mødes. Ligeledes var Spar 2 
koncerten en kæmpe stor succes, og 
gav en god skilling i kassen til den 
lokale håndboldklub.

 Oksbøl borgerforening inviterer til 
lokal vælgermøde d. 6. november, 
hvor lokale byrådskandidater 
debatterer.

Vejers:
 Hans Christian fra Vejers 

erhvervsforening har sendt en 
forespørgsel til plan og miljø den 
12.8.2021 og har ikke fået mail tilbage 
endnu. Intet om at det er modtaget 
eller noget.

 Vejers rav festival var rigtig godt 
besøgt.
Ravskole blev introduceret og skal 
fortsætte. Måske som skoletjeneste.

Ho:
 Der har været arrangeret tur til Langli 

med naturbussen for medlemmer af 
Natur & Kultur i Ho, god tur.

 Folkemusik med The Islanders og 
spisning i Elipsen i Ho.

Vrøgum:
 Borgerforeningen har fået at vide, at 

byrådet har accepteret, at de kan købe 
skolen på de betingelser, de har 
forhandlet med dem. Gymnastiksalen 



rives ned, gavlen genetableres, pris 15-
50.000 

 Der er gået tre år siden, skoven søgte 
byggetilladelser, fitness og shelter. 
Ved at de begge ligger hos kommunen. 
Foreningen har været i kontakt med 
en fra kommunen sidste år, en 
overordnet, om fitness, han fandt 
sagen. Først på sommeren blev vi 
kontaktet af skoven, kommunen ville 
ikke acceptere beliggenhed på 
shelterne, vi fandt sammen en ny. 
Skoven har bekræftet, at de har sendt 
en ny ansøgning. Har ikke hørt noget 
om nogle af sagerne. 

UR Hodde, Horne, Sig og Tistrup:

Horne:
 Mange foreninger er nu i 

”omdrejninger” og aftenskolen, 
Bankospil og fællesspisninger i Horne 
hallen er gennemført.

 Den traditionelle høstfest, revy og 
togudstilling i Horne hallen er 
gennemført.  

 Udviklingsrådet har haft 
”formandsmøde” med tilhørende valg 
af repræsentant (genvalg af Per). 

 4 H og HUBI har fejrede Halloween i 
henholdsvis Fælleshaverne, i hele byen 
og i Vikingelunden om aftenen. 

 Nu går alle i gang med juleaktiviteter, 
julemarked, juletræsfest og juleoptog i 
byen med Vardegarden.

 De 4 sogne har afholdt højskoledag i 
Tistruphallen.

Hodde:
Afventer / oplyses på HHST 
bestyrelsesmøde 25/11

Sig:
 Borgerforeningen har afholdt 

Halloween med 160 deltagere – stor 
opbakning fra byens borgere og 
vellykket arrangement.

 Projekt afslutning - Åbning af 



SigNaturpark, også vellykket og 
velbesøgt arrangement med pølser og 
vand til borgerne. Samt nyhed kom i 
avisen.

 Projekt ”Oprettelse af ny hjemmeside” 
genopstartet

 Projekt ”Senior boligerne til alle” er 1 
etape beboet, byggeri på næste etape 
skrider frem 

Tistrup - Status pr. 14.11.2021:
 Udviklingsplan for Hodde – Tistrup 

version 2.0 godkendt i sensommeren 
2021

 Tilskud på 250.000,- DDK til legeplads 
fase 2 (fitness banen) i anlægget er 
bevilget.

 Forventningen er fortsat at fase 1 også 
bevilges og at byggetilladelser også 
godkendes.

 5 af 22 nye grunde i Yderikparken er 
solgt og et pænt antal reserveret, 2 
byggeprojekter er under opførsel 
mens nye forventes startet i 2022.

 Sidste grund på Degnevænget 
forventes også igangsat snarest

 Planlagt bestyrelses rokering i 
Erhvervs- og Borgerforeningen 
gennemført uden udfordringer - 
Rokeringen får ingen større 
konsekvenser i forhold til relationerne 
til HT-udvikling og HHST-udviklingsråd.

 Fælles gade arrangement afholdt i 
Hodde-Tistrup den 2. oktober 2021, 
var en stor succes, med ca. 500 
deltagere og godt med underholdning 
for alle

 Forsat opbakning fra de store 
virksomheder og erhvervslivet til 
udvikling af byen

 Varde Kommune har afsat penge til 
cykelstien mellem Tistrup og Sig - Nu 
afventer vi Vejdirektoratet. Dette 
projekt er vigtig for den forsatte 
udvikling af området under HHST

 Forsat god og loyalt, lokal opbakning 
til drift og vedligeholdsopgaver for 
Erhvervs og Borgerforeningen i Tistrup

 Lavet fint markedsføring for Tistrup By 



i samarbejde med Varde Kommune – 
Kan ses på www.varde.dk

UR Varde By:

UR Blåbjerg:

Til orientering og drøftelse

5. Nyt fra RUBAN (10 minutter)

Punktet var tidligere en del af punktet 
”Bordet rundt”, men det er nu blevet et 
separat punkt, da ”Bordet rundt” har 
ændret karakter, jf. ovenstående. 

Claus Larsen, bestyrelsesmedlem i RUBAN, 
orienterer.

Til orientering

Claus Larsen, UR Blåbjerg, oplyste, at der afholdes 
ordinær generalforsamling torsdag den 17. marts i 
Horne Hallen. Der skal findes en ny formand i RUBAN, 
så der ledes efter nye kræfter til bestyrelsen.

Lunde, Skovlund Idrætsforening og Outrup har fået 
nye RUBAN hjemmesider.

Karsten Madsen vil på generalforsamlingen fortælle 
om sammenkobling af bysider.

6. Årets lokale landsby / lokalsamfund i 
Varde Kommune (30 minutter)

Den 7.10.2021 udsendte Claus Vestland 
Jeppesen, UT Helle Øst, et ideoplæg til en 
ny konkurrenceform for årets 
lokalsamfund i Varde Kommune. Mailen 
beskriver kriterier for udvælgelse af årets 
lokalsamfund i Varde Kommune. Oplægget 
er udarbejdet i en arbejdsgruppe 
bestående af Anton Nørgaard Nielsen, UR 
HHST og Claus Vestland Jeppesen, UR 
Helle Øst.

Ideoplægget har siden udsendelsen den 
7.10.2021 været til drøftelse i de ni lokale 
udviklingsråd, og på FUR-mødet lægges op 
til en drøftelse af oplægget og en 
beslutning om, hvorvidt FUR ønsker at 
udvikle sin egen lokale konkurrence jf. 
oplægget fra arbejdsgruppen, eller om 
FUR fortsat ønsker at være en del af den 
landsdækkende konkurrence med emne 
og kriterier udstukket af Landdistrikternes 
Fællesråd m.f.

Lisbeth Linding orienterede om, at tidsplanen for den 
nationale konkurrence fra Landdistrikternes Fællesråd 
formentlig bliver med opstart af konkurrencen start 
april og ansøgningsfrist slut juni.

Ang. ideoplægget til ny konkurrenceform:
Der var enighed om, at det var et godt og 
gennemarbejdet forslag til en ny lokal konkurrence 
for årets landsby i Varde Kommune. Der var dog også 
enighed om, at det var alt for omfattende og 
tidskrævende at gennemføre. Det blev drøftet, om 
der kunne laves en modereret udgave af ideoplægget, 
hvilket der ikke var flertal for.

Det blev fremført, at der har været vigende interesse 
for at deltage i konkurrencen i de seneste år.

Ved afstemning blev det besluttet, at der ikke skal 
afholdes lokal Årets Landsby konkurrence i 2022 og 
2023, og derefter tages konkurrencen op til 
revurdering igen. Det står landsbyerne frit for, om de 
vil deltage i den landsdækkende konkurrence.
 

http://www.varde.dk/


Punktet indledes af en repræsentant fra 
arbejdsgruppen.

Til drøftelse og beslutning
7. Planlægning af fællesmøde (30 

minutter)

Efterårsmødet 2021 blev udsat til først i 
2022 bl.a. pga. kommunalvalget i november. 
Datoen for dette første fællesmøde med 
byråd og udviklingsråd er fastsat til mandag 
den 28. marts 2022 kl. 17.00 – 21.00 i 
Sportium /Fritids-centeret Varde. 

Det bliver således det første møde med det 
nye byråd, og FUR har tidligere drøftet, at 
det skal være et netværksmøde, hvor 
udviklingsrødder og byrødder lærer 
hinanden at kende og skaber en forståelse 
for potentialer og udfordringer i 
lokalsamfundene.

Arbejdsgruppen, bestående af Lars Bo, UR 
Helle Øst, og Claus Larsen, UR Blåbjerg, har 
udarbejdet et forslag til drejebog for 
fællesmødet, og oplægget er vedhæftet 
sammen med dagsordenen.

Claus Larsen indleder punktet med en 
gennemgang af drejebogen.

Til drøftelse og beslutning

Claus Larsen fremlagde planen for fællesmødet 
mellem Byråd og udviklingsråd.

Det blev aftalt, at fristen for indsendelse af 1 
potentiale og 1 udfordring fra hvert udviklingsråd er 
18. marts 2022 til Lisbeth Linding. Det bliver ikke 
sendt ud til deltagerne på forhånd, men bliver samlet, 
renskrevet og bliver skrevet på ”brownpapers” på 
forhånd til mødet. Kan man ikke nå fristen den 18. 
marts, så aftales en anden dato med Lisbeth Linding.

Revideret version af drejebogen for mødet blev sendt 
til medlemmer af FUR fredag den 25. februar og 
sendes ud igen sammen med referatet.

8. Årets skulderklap (10 minutter)

Walther B. Sørensen, UR Varde Opland, 
sidder med i komiteen, der udpeger en eller 
flere personer, som fortjener et skulderklap. 
Walther vil gerne orientere om arbejdet.

Walther B. Sørensen indleder punktet

Til orientering

Da Walther Sørensen ikke deltog på mødet, blev 
punktet udskudt til det kommende møde.

9. Korte orienteringspunkter (5 minutter)

a) Afslutning af 2021 for 
udviklingsrådene (5 minutter)

Ny frist for indsendelse af materialer er 1. april 2022. 

Hvis nogle udviklingsråd har udfordringer i forhold til 
denne dato, kontaktes Lisbeth Linding desangående.



Udviklingsrådene skal senest den 
1.3.2022 indsende dato for 
generalforsamling, regnskab 2021, 
budget 2022 og status over
borgerinddragende aktiviteter for 2021 
for at få udbetalt 2022 tilskuddet på 
61.000 kr. til administration og 
borgerinddragende aktiviteter. 

Til orientering

10. Fastsættelse af mødedatoer i 2022 (10 
minutter)

Husk kalender for 2022

Til beslutning

Følgende datoer blev besluttet:
Tirsdag den 24. maj
Torsdag 1. september
Tirsdag den 22. november

11.  Eventuelt (10 minutter) Martin Sølbeck fra UR Helle Vest efterspurgte, hvilket 
udvalg der skal kontaktes for skolerenovering, fx et 
indgangsparti på Næsbjerg Skole. 

Det blev foreslået at danne en støtteforening, som 
kan søge midler til formålet (friskoletanken). Det har 
man i Janderup haft meget gavn af.

Carl Holst, UR Ølgod spurgte til status vedr. Vejers og 
erhvervsforeningen, om Hans Christian har fået svar 
på forespørgsel (står skrevet i punkt 4, under UR 
Blåvandshuk). Bente Staal oplyste, at der ikke er 
kommet svar endnu. 

Årshjulet for udviklingsrådene blev efterspurgt. 
Årshjulet for udviklingsrådene ses på side 11-20 i 
linket: 
https://ruban.nu/site/fur/Lisl/Udviklingsradsmodellen
_version_2_0_final.pdf 

12. Næste møde: (5 minutter)

Dato for det kommende møde er fastsat i 
punkt 10

Sted:

Til beslutning

Tirsdag den 24. maj i hallen i Nørre Nebel 

Kl. 16-17 er der rundvisning i byen
17-21: møde i mødelokale i hallen

https://ruban.nu/site/fur/Lisl/Udviklingsradsmodellen_version_2_0_final.pdf
https://ruban.nu/site/fur/Lisl/Udviklingsradsmodellen_version_2_0_final.pdf



