
Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet

Tirsdag den 2.5.2017 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Hodde Kro, Vejlevej 4, Hodde, 6862 
Tistrup.
Mødedeltagere: Lissa Skjellerup, Blåvandshuk – Bjarne Buhl, Blaabjerg – Karin Nielsen, Skovlund-Ansager, 
Claus Vestland Jeppesen, Helle Øst - Jens Nielsen, Varde By – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl 
Holst, Ølgod – Heino Mølholm, HHST – udviklingschef Jørgen Nielbæk, Varde Kommune – 
lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding, Varde Kommune

Ikke til stede: Finn Ladegaard, Helle Vest

Dagsorden Referat
1. Godkendelse af dagsorden  Godkendt.

2. Varde Kommunes budgetlægning

Den 12.4.2017 rundsendte Lisbeth 
Linding en mail vedr. budgetproceduren 
for 2018. Økonomikonsulent Johann 
Nielsen, Varde Kommune, kommer og 
giver en gennemgang af proceduren.

Til orientering

Oplæg fra Johann Nielsen er vedhæftet referatet som 
separat fil. 

For at give politikkerne det bedst mulige, og oplyste, 
grundlag at træffe beslutning ud fra opfordrede 
Johann Nielsen FUR til at sende budgetønsker ind, 
uden hensyntagen til det pres som ligger på 
kommunens økonomi. 

Fra FUR ønskes en skrivelse, hvor der lægges op til, at 
de puljer, som kan hjælpe med medfinansiering af 
udviklingsplaner, fastholdes. Det skal pointeres, at 
fastholdelsen af de spor, der allerede er lagt, er vigtig 
for udviklingen og motivationen blandt de frivillige. 
Forvaltningen formulerer denne skrivelse.

Walther Sørensen sender budgetforslag om 
byggemodning af grunde i Billum; Bjarne Buhl sender 
forslag om at opretholde puljer til fordel for 
frivilligheden.

3. Bordet rundt
To minutters status fra hvert 
Udviklingsråd. 

Til orientering

Blaabjerg: Har haft Åben by i Outrup – et vigtigt tiltag 
hvor hele byen engageres og får lidt midler til 
formålet, hvilket giver en selvforstærkende effekt. 
Lydum og Kvong arbejder frem mod en landsbyklynge; 
Nr. Nebel arbejder med udviklingsplan og i 
Nymindegab er købmandsbutikken i fokus.

HHST: Har netop afholdt generalforsamling med blot 
20 deltagere. Tistrup arbejder med deres anlæg, 
Horne ønsker en udviklingsplan, mens udviklingsplan 



for Sig er klar om ca. en måned. Der har været intern 
uenighed i HHST om skoledebatten, hvilket har givet 
lidt sår.

Skovlund-Ansager: Arbejder med demensvenlige 
butikker. Ansager er gået videre i konkurrencen om 
årets landsby. Her pustes også ud efter skoledebatten.

Varde by: Fokus er på Varde Syd, Pyt Ege og søerne, 
hvor den efterfølgende drift af disse områder skal 
drøftes med kommunen. Sct. Nicolaj Plads 
(hvælvinger) skal efterfølgende sættes på 
dagsordenen. Varde Messen var en succes, så det 
gentages i 2018. En film om det gamle Varde og det 
nye Varde blev vist på messen, og filmen vises nu på 
et par plejehjem i byen. Rådet har fået tre nye 
medlemmer efter generalforsamlingen. Idekataloget 
udvikles løbende.

Blåvandshuk: Vejers har fået penge til en kunstbølge, 
som skal skabe et mere spændende miljø og hæve 
kvaliteten i byen. Der er samlet penge ind ved 
erhvervsdrivende, ligesom LAG og Varde Kommunes 
pulje for udviklingsplaner har støttet. Det er et tiltag 
med mange frivillige, og mange ældre deltager. Der 
samarbejdes med Samuelsgården for at give 
muligheden for at lege med turistbørn i 
turistsæsonen.

Ølgod: Der har været indvielse af cykelsti på Tarmvej, 
og der arbejdes nu på at forlænge stien, evt. med en 
natursti. Trafikregulering i udkanten af byen, hvor 
mange kører for stærkt, og ved seneste trafikkontrol 
fik flere klip i kørekortet. Strellev arbejder med en 
cykel- og aktivitetspark, og et gammelt hus er endelig 
blevet revet ned. I Ølgod arbejdes der godt med 
udviklingsplanen. Udviklingsrådet har ikke været inde i 
skoledebatten.

Varde Opland: Vedr. trafiksikkerhedsønsker er der 
sendt forslag ind til 8. maj: Alslev vil gerne have 
påstigning til tog ved Forumvej. Friskolen i Billum 
offentliggøres officielt torsdag den 4. maj med 
fællesspisning. Rundtur med Thomas Jaap og Bjarne 
Fly er aftalt, og der vil være fokus på, at det skal gå 
hurtigere med implementeringen denne gang.

Helle Øst: Liv og vækst er fokus. Frederikke Bruun fra 
ProVarde deltog på generalforsamlingen, hvor hun 



fortalte om iværksætterklynger. Fokus vil i fremtiden 
være de overordnede planer, hvor udviklingsrådet 
hidtil mest har arbejdet med verserende sager. 
Løbende projekter skal bringes i mål, og fremadrettet 
skal der være en femårig plan. Der er et fuldtalligt 
udviklingsråd i Helle Øst for første gang i lang tid.

Vedr. trafikønsker og prioritering af disse: Det sætter 
udviklingsrådene under pres at skulle prioritere, hvis 
der er flere end to ønsker – det bør være politikkernes 
ansvar at vælge. Det virker skævt, at der kun må 
sendes to forslag ind fra hvert råd.

Forslag til processen i fremtiden: Udviklingsrådene må 
indsende alle ønsker, de vil, med relevante bilag, og så 
skal forvaltningen prioritere i forhold til, hvad der 
giver mest nytte. Ræsonnementet er, at 
udviklingsrådene er ”øjne og ører”, så må 
forvaltningen via trafiktællinger m.m. prioritere. 
Ønsket er ligeledes, at dialogen i højere grad skal ske 
via foretræde for politikere og forvaltning.
Det er vigtigt for FUR, at der kommer en synlig 
handling efter en forespørgsel.

Blaabjerg har nedsat en trafikgruppe, hvor der 
inddrages andre personer end medlemmer af selve 
udviklingsrådet.

4. Forberedelse til Forårsmødet den 16. 
maj kl. 17.00 – 21.00 i SportsPark 
Blaavandshuk, Oksbøl
Dagsordenen er ikke sendt ud endnu, 
men foreslås som følger:

Dagsorden:
 ”Rigets tilstand”: Kort status v/ 

borgmester Erik Buhl med relevante 
oplysninger for de ni udviklingsråd (ca. 15 
minutter)

 Hovedtemaet: Udviklingsplaner, 
landsbyklynger og samskabelse 
(Se den vedhæftede fil med indholdet til 
dette punkt)

 Status på kommunikationsplatformen 
RUBAN v/Claus Vestland Jeppesen 
I henhold til beslutningen fra Udvalget for 
Økonomi og Erhverv den 24. marts 2015 
skal der foretages en evaluering af 

FUR ønsker, at en lokal ildsjæl fra en landsbyklynge 
deltager med et indlæg på forårsmødet. Jørgen 
Ørgaard fra Mols er efterfølgende hyret ind til 
fortæller om sine oplevelser med processen.

Vedr. punktet om samskabelse er det vigtigt for FUR, 
at Mogens Petersen kommer med eksempler, som 
deltagerne kan få inspiration fra.

I forhold til samskabelse er det vigtigt, at kommunen 
bakker op efter en etablering af en facilitet, således at 
byerne ikke står tilbage med alt ansvaret i forhold til 
driften.

Inputtene til Heinos oplæg til debat er vedhæftet som 
en separat fil.

Bordopstilling: Udviklingsrådene sidder sammen ved 
bordene med 1-2 politikere ved hvert bord samt en fra 
forvaltningen.

Til punktet ”Rigets tilstand” har Lisbeth Højvang 



projekt RUBAN, der forelægges på 
Byrådets forårsmøde med 
Udviklingsrådene i 2016, 2017 og 2018. 

 Andet?

Forslag til timing: Endelig dagsorden 
sendes ud den 3. maj med tilmeldingsfrist 
10. maj.

Til drøftelse og beslutning

Linding bedt Erik Buhl om at give en orientering om 
bosætning, salg af byggegrunde og planerne for nye 
byggegrunde i Varde Kommune.

5. Planlægning af Efterårsmødet med 
Udvalget for Økonomi og Erhverv den 
17. august. 

På mødet den 22.3.2017 blev følgende 
temaer for mødet foreslået:
 Turisme og oplevelser
 Bosætning

Forslag til emne drøftes.

Til drøftelse og beslutning

Emnet ”Turisme og oplevelser” skal tænkes bredt.

Turistchefen og en ekstern person med viden om, 
hvad turisterne er villige til at køre efter, inviteres.
 
Hvert udviklingsråd skal efterfølgende overveje, hvad 
de kan tiltrække turister med, og hvorledes det kan 
synliggøres. Det skal munde ud i en kortlægning af 
oplevelser og seværdigheder i Varde Kommune.

Hvad skal vi få ud af mødet? Udpegning af forskellige 
områder, som skal synliggøres nærmere, således at 
turisterne får at vide, hvad kommunen byder på. 
Kommunen skal hjælpe med synliggørelsen.
Erhvervslivet skal også involveres i denne opgave, fx 
feriehusudlejere og brugen af brochurer.

Formen kunne være gule sedler med attraktioner, 
som deltagerne kan vælge, hvis de selv ville tage 
gæster med til stedet. 

Punkt til dagsorden: To minutters status fra hvert 
udviklingsråd.

Der kunne arbejdes videre med dette emne til næste 
års forårsmøde, hvor bosætning ligeledes bringes ind 
til perspektivering (=hvad får tilflyttere til at vælge 
Varde Kommune)

Input til emnerne:
Turister siger, at der er så mange ”hemmeligheder” i 
Varde Kommune.
Der kunne fokuseres på flere udfoldelser og måder at 
bevæge sig på langs fx Varde, Å, Holme Å og Kyst-til-
kyst-stien.
Lissa Skjellerup roste ProVarde for deres nye 
opsætning i brochurer med datoer, ligesom hun 



anbefalede at bruge Kultunaut.
Jens Nielsen foreslog at tiltrække charterturister fx 
med Ryanair via annoncer i udvalgte områder/lande. 
De kunne transporteres rundt i bus og se udvalgte 
lokale seværdigheder.

Mht. bosætning skal der igangsættes en ny analyse af 
dette i den nærmeste fremtid. Det er opfattelsen, at 
prioriteringen af almennyttige boliger er i kommunens 
Esbjergvendte byer.

6. Hyldest af de frivillige – fejring den 30. 
april i Helle Vest. 

Finn Ladegaard, Helle Vest, giver en 
orientering om resultaterne fra det netop 
afholdte arrangement i Helle Vest.

Til orientering 

Punktet udskydes til næste møde, da Finn Ladegaard 
ikke deltog på mødet.

7. Integration af flygtninge i mindre byer 

Dorthe Hedensted Lund, Københavns 
Universitet, har henvendt sig vedr. et 
projekt om flygtninge som ressource i 
mindre byers udvikling. 

Dorthe lægger op til at deltage på et FUR 
møde, evt. lave en 2 timers workshop om 
emnet.
 
Til drøftelse og beslutning.

Billum har flest flygtninge pr indbygger (ca. 40 
personer), og i byen arbejdes der med, hvorledes 
børnene kan integreres i forhold til den kommende 
friskole. Pga. egenbetaling kan de blive nødsaget til at 
flytte til en anden skole/by.

Ølgod har allerede en person allokeret til 
integrationsopgaven.

Sig vil gerne have flere flygtninge, men byen har ikke 
relevante boliger til at huse dem.

FUR opfordrer Varde Kommune til at være behjælpelig 
med fripladser til sports- og fritidsaktiviteter og ønsker 
undersøgt, om kommunen vil hjælpe med betaling for 
flygtningebørn til friskoler, således at de kan blive i 
lokalsamfundet, selvom byens skole ikke er folkeskole.

Der er ikke opbakning i FUR til møde/workshop om 
emnet.

8. Orientering om RUBAN 

Der har været generalforsamling og 
repræsentantskabsmøde i RubanForum. 

Claus Vest Jeppesen, Helle Øst, giver en 
orientering.

Claus Vestland Jeppesen orienterede, at Ruban 
bevæger sig fra projektstadiet mod konsolidering og 
drift. Der skal arbejdes med forretningsplan for 
fremtidig overlevelse og for at finde de rette ben at 
stå på. Rubans overlevelse afhænger af, at der 
kommer flere byer med, eller at de deltagende byer 
skal betale mere. Det er også en mulighed, at Ruban 
bevæger sig ud over Varde Kommunes grænser, hvis 



Til orientering viljen og modet er til det.

RubanForum har fået en ny bestyrelse.

Claus Vestland Jeppesen sørger for, at referat fra 
generalforsamling og repræsentantskabsmøde bliver 
udsendt.

Hvert udviklingsråd er ansvarlig for at betale det årlige 
abonnement for Ruban.

9. Korte orienteringspunkter
a) Årets Landsby 2017
Ansøgningen fra Ansager er sendt ind til 
den landsdækkende konkurrence, hvor 
dommerkomiteen samles i uge 18 for 
udvælgelse af finalister. Finalisterne får 
besøg af komiteen i uge 20-22. 

Ansager beslutter datoen for deres 
fejring, når resultatet fra den 
landsdækkende konkurrence er kendt.

b) Mælkefestivallen 2017, den 16.-17. 
september ved Helle Hallen

Ønsker Udviklingsrådene at deltage i 
Mælkefestivallen 2017?

Det er efter FUR mødets afholdelse meddelt fra 
Landdistrikternes Fællesråd, at Ansager får besøg af 
dommerkomiteen søndag den 21. maj, kl. 10.00. 
Magnus Dahlmann fra Ansager Byudvikling er 
underrettet og udpeget som kontaktperson i forhold 
til komiteen.

Udviklingsrådene vender tilbage, om de ønsker at 
deltage i mælkefestivallen, når de har haft det oppe at 
vende på et bestyrelsesmøde.
Karin Nielsen har meddelt, at UR Skovlund-Ansager 
ikke deltager, da de i stedet deltager i Åens Dag den 
16. september.

10.  Eventuelt Bjarne Buhl foreslog, at udviklingsrådene, for at sætte 
fokus på deres område, op til kommunalvalget 2017 
afholder valgmøde med repræsentation fra hvert 
parti.
Input fra Billum og Ølgod er, at dette allerede foregår i 
andet regi, og at det er svært at få folk til at deltage.

Jens Nielsen opfordrer til, at Varde Kommune bringer 
udviklingsrådene ind som en slags tænketank i forhold 
til projekter, som risikerer at blive stillet i bero pga. at 
riget fattes penge. Målet skal være at ændre projektet 
fremfor at droppe det helt.

11. Næste møde: 

Mandag den 7. august kl. 17.00
Sted: Forslag?

Mødested: Tirpitz, inkl. rundvisning. 

Mødetidspunktet må gerne være tidligere, hvis det er 
nødvendigt i forhold til rundvisning.
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