
Referat fra møde i Det Fælles Udviklingsråd

Onsdag den 31. august 2022 kl. 17.00 – 21.00 på Agerbæk Hotel, Storegade 7, 
6753 Agerbæk. 
Der er rundvisning i Agerbæk mellem 16-17 under ledelse af en repræsentant for byen. Mødested er 
Agerbæk Hotel. Giv gerne besked til Lisbeth Linding, hvis I ikke deltager i denne del.

Mødedeltagere: Bente Staal, Blåvandshuk – Agnethe Nielsen, Blaabjerg – Peter Z. Larsen, Helle Øst – Inge 
Jakobsen og Kåre Jensen, Varde By – Hans J. Jacobsen, Varde Opland – Carl Holst, Ølgod – Bjarne Tarp, 
Helle Vest – Morten Bjernemose, HHST – Hanne Klausen, Skovlund-Ansager – lokalsamfundskonsulent 
Lisbeth Højvang Linding, Varde Kommune.

Kommunaldirektør Mogens Pedersen deltager mellem 17.30 -18.30 i punkterne 4-6.

Afbud: Inge Jakobsen

Dagsorden Referat
1. Godkendelse af dagsorden (5 minutter)

Til beslutning

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
den 9.6.2022 (5 minutter)

Referatet ligger sammen med referater fra 
tidligere møder på FUR’s hjemmeside: 
https://fur.udviklingsraad.dk/menu/moeder 

Til beslutning

Lisbeth Linding oplyste, at der i referatet af 
9.6.2022 stod en forkert dato for Byrådets 
temamøde om ældreområdet. Datoen er 6. 
september og ikke 1. september.

Med denne ændring blev referatet godkendt.

3. Fremtidig samarbejdsmodel, procesplan, 
med Udvalget for Plan og Teknik (20 
minutter) 

I forlængelse af møde mellem repræsentanter 
for udviklingsrådene og Udvalget for Plan og 
Teknik den 2. marts 2022 er der udarbejdet et 
udkast til den fremtidige samarbejdsmodel 
mellem parterne. Punktet var på dagsordenen i 
Udvalget for Plan og Teknik den 19. maj, 2022, 
punkt 94. 

Beslutningen i Udvalget for Plan og Teknik var at 
følge forvaltningens anbefaling, at orienteringen 
om procesplanen tages til efterretning, og at 
punktet sendes til behandling ved FUR.

Punktet blev drøftet, og FUR bakker op om 
procesplanen og samarbejdsmodellen for 
møderne mellem udviklingsrådene og Udvalget 
for Plan og Teknik.

Det blev pointeret, at det er vigtigt med en hurtig 
tilbagemelding på de fremlagte emner. 

Møderækken for 2022 blev aftalt, og Lisbeth 
Linding finder tidspunkter for et 2-timers møde 
for UR Varde By og 1-times møder for 
udviklingsrådene for Varde Opland, Blåvandshuk, 
Blåbjerg og Ølgod.

https://fur.udviklingsraad.dk/menu/moeder


Punktet kan læses vis linket: 
https://dagsordener.vardekommune.dk/vis?id=9
3bee428-54ef-445d-a400-171f00946427 

Der lægges op til en drøftelse og beslutning 
omkring den foreslåede samarbejdsmodel.

Til beslutning

4. Aktuelle emner ved kommunaldirektør 
Mogens Pedersen (15 minutter)

Kommunaldirektør Mogens Pedersen orienterer 
om aktuelle emner fra Byrådet og forvaltningen.

Til orientering

Budget:
Hovedfokus for politikerne er det kommende 
budget og budgetseminaret d. 15.-16. 
september. Der er ikke lagt op til meget nyt, og 
udvalgene har været forsigtige med nye ønsker.

Rekruttering af arbejdskraft:
Der er mangel på hænder, og det gælder især i 
ældreplejen.

Almene boliger:
Der er kommet 15 ansøgninger fra 
boligforeninger, hvoraf 5 er imødekommet (i 
Alslev, Ølgod, Nr. Nebel, Oksbøl og Næsbjerg).

Forsvaret:
Budgetterne for området øges, og det vil efter al 
sandsynlighed få indflydelse på garnisonerne i 
Varde Kommune. Observationspunkter ift. dette 
emne er mangel på arbejdskraft, fokus på 
øvelsesterrænet og antallet af øvelser og Esbjerg 
havns status som NATO-havn.

Sagsbehandlingstider for byggesager:
Antallet af ansøgninger er faldende, hvilket 
burde have en positiv effekt på 
behandlingstiderne.

Samarbejde mellem handelsstandsforeninger og 
Varde Kommune: 
Udvalget for Økonomi og Erhverv har den 
31.8.2022 besluttet at oversende et beløb på 
650.000 kr. årligt til budgetseminaret til at styrke 
detailhandlen i kommunens handelsbyer. 
Midlerne foreslås brugt til bl.a. 
koordinatorbistand, events, sætte detailhandlen 
på den politiske dagsorden m.m. Hvorvidt der 
skal betales kontingent for at være med i 
samarbejdet, er ikke afklaret endnu.

https://dagsordener.vardekommune.dk/vis?id=93bee428-54ef-445d-a400-171f00946427
https://dagsordener.vardekommune.dk/vis?id=93bee428-54ef-445d-a400-171f00946427


5. Spørgsmål til Mogens Pedersen fra 
udviklingsrådene (15 minutter)

Spørgsmål fra UR Blåvandshuk: 
 Turismestrategien, hvornår og hvordan 

skal den implementeres i kommunen? 
Dvs. ensretning fra forvaltning til 
lokalområderne.

 Flexboliger, hvem og hvordan besluttes 
der, om boliger kan laves til flexboliger?

I UR Blåvandshuk ser vi udfordringer i, at 
mange helårsboliger er flexboliger, da de så 
bliver solgt som sommerboliger, og det 
derfor er svært at finde boliger til folk, som 
ønsker at bosætte sig i de områder, eks. Ho 
og Blåvand og Vejers. Det betyder også, at 
EU-borgere kan købe boligerne og bruge dem 
som sommerhuse.

Til orientering og drøftelse

Ang. Flex-boliger: 
Kommuneplanen beskriver retningslinjerne for 
flex-boliger. Der kan ikke være flexboliger i Varde 
By og områdebyerne; i lokalbyerne kan op til 
15% af boligerne få status som flexboliger. 
For UR Blåvandshuk betyder det, at alle byer i 
området, på nær Oksbøl, kan få flexboliger. Hvis 
man ønsker at undgå, at alle boliger i fx Ho får 
den status, så er anbefalingen, at 
udviklingsrådene tager det op på mødet med 
politikerne, eller at der ved næste 
kommuneplanrevision anmodes om en 
stramning om, hvor flexboliger må laves. 
Der er forskel fra område til område, hvad 
flexboligstatus betyder for byens udvikling og 
karakter, fx om det er i et turistområde eller en 
by længere inde i landet. Fordelen ved ordningen 
er, at huset bliver passet og ikke blot står og 
forfalder.
I kystbyerne er udfordringen, at der mangler 
boliger til de ansatte. Opfordringen er at tage 
emnet op på mødet med Plan og Teknik for en 
mulig ændring.

Turismestrategien:
I den vedtagne turismestrategi er der lavet en 
handlingsplan, som følges i forhold til de 
beskrevne emner i strategien.
Spørgsmålet går på, om der vil blive afholdt 
nogle informationsmøder i de mindre samfund 
om, hvad strategien går ud på, og hvorledes det 
vil få indflydelse på lokalsamfundene.
Mogens Pedersen oplyste, at det ikke er 
intentionen, at der skal holdes offentlige møder 
rundt i byerne men i stedet målrettet 
turismeinteressenterne.
Bente Staal mener, at der et behov for den slags 
informationsmøder. Mogens Pedersen tager 
anmodningen med i overvejelserne og nævnte i 
samme forbindelse arbejdet med indlands-
turisme, og overvejelserne om, hvad der skal 
fokuseres på i den forbindelse. I forhold til 
indlandsturisme er det ifølge Mogens Pedersen 
vigtigt med kommercielle aktiviteter for at kunne 
tale om turisme - et eksempel er ”spritfestival i 
Tarm/Skjern”.
Kyst-til-kyst-stien blev nævnt som et eksempel 
på noget, der kan udvikles kommercielt.



Ang. Destination Vesterhavet blev det nævnt, at 
Destination Vesterhavet er en 
medlemsorganisation, som arbejder for deres 
betalende medlemmer, og de har oplyst om 
arbejdet med turismestrategien til deres 
medlemmer.

6. Samarbejdet mellem lokalsamfund og 
politikerne (30 minutter)

På det seneste møde i FUR den 9.6.2002 var 
der en indledende drøftelse om relationen 
mellem FUR og Udvalget for Økonomi og 
Erhverv, som er resortområde for 
udviklingsrådene. Der blev lagt op til en 
drøftelse af dette på næste møde, og punktet 
bredes ud til at omhandle samarbejdet mellem 
lokalsamfund og politikerne. 

Mogens Pedersen indleder punktet med sine 
tanker om emnet.

Til drøftelse 

Mogens Pedersen præsenterede sine tanker om 
en ny model, et landdistriktsråd, som motor for 
landdistriktsarbejdet og samarbejdet mellem 
politikerne og de frivillige i de mindre byer. 
Tanken er, at FUR og udviklingsrådene afløses af 
et landdistriktsråd.

Emnet blev drøftet, og det blev besluttet, at der 
skal udarbejdes et mere detaljeret materiale om 
emnet, før det kan drøftes yderligere i FUR og 
sendes til drøftelse i de enkelte udviklingsråd.

7. Møde for foreninger i Varde Kommune (15 
minutter)

Poul Jacobsen kommer fra Frivillighuset i Varde, 
som er et serviceorgan for alle frivillige 
foreninger i Varde kommune. I Frivillighuset 
oplever de, at det har været svært at genstarte 
det frivillige arbejde i foreningerne efter 
Coronapandemien, og derfor tager Frivillighuset 
initiativ til et møde for genstart af foreningerne 
og rekruttering af frivillige, og Poul Jacobsen vil 
gerne informere/involvere FUR i dette. 

FUR har på tidligere møder drøftet samme 
problematik, og måske kan de to parter hjælpe 
hinanden og give inspiration i forhold til emnet.

Poul Jacobsen indleder punktet.

Til orientering og drøftelse

Poul Jacobsen fra Frivillighuset forklarede om 
Frivillighuset, som i princippet ejes af hele 
kommunens frivillige sociale foreninger, og som 
kan få hjælp i Frivillighuset.

Frivillighuset vil indkalde bestyrelsesmedlemmer 
fra de frivillige foreninger i kommunen til et 
seminar/møde om frivillighed, og de vil gerne 
have udviklingsrådenes hjælp til at oplyse om 
seminaret.
Seminaret/mødet afholdes sidst i november i 
Frivillighuset, som ligger i Storegade i Varde 
(tidligere Lohses Boghandel). Det er et møde 
med fokus på rekruttering og fastholdelse af 
frivillige. Gennem forskellige opgaver undervejs 
er det målet at gøre deltagerne bedre rustet til at 
gå hjem i deres foreninger og få ny energi og nye 
medlemmer i foreningerne. 

Poul Jacobsen beder om hjælp til at formidle 
budskabet om seminaret/mødet, og det var FUR 
indstillede på at hjælpe med. Invitationen sendes 
til Lisbeth Linding, som videresender til FUR-
medlemmerne til videreformidling til 
borgerforeninger m.m.



Poul Jacobsens præsentation udsendes sammen 
med referatet.

Link til Frivillighusets hjemmeside: 
https://www.frivillighuset-varde.dk/ 

8. Orientering om ny planstrategi v/ Tove 
Wolff (15 minutter)

Der skal udarbejdes en ny planstrategi i Varde 
Kommune, og den vil komme i offentlig høring i 
løbet af efteråret 2023.

Planchef Tove Wolff orienterer om den 
kommende proces for en ny planstrategi.

Til orientering

Tove Wolff orienterede:
Planstrategien er det arbejde, som går forud for 
kommuneplanen, og som fokuserer på, hvad der 
ønskes ændret i den kommende kommuneplan.

Planstrategien skal være godkendt i første del af 
byrådsperioden, dvs. inden udgangen af 2023.
Processen bliver, at forvaltningen udarbejder et 
oplæg til politisk drøftelse, hvilket munder ud i et 
forslag, som sendes til offentlig høring, dvs. bl.a. i 
udviklingsrådene. Diskussionen med de lokale 
om, hvad der ønskes ændret/tilføjet i 
kommuneplanen, sker således i dette tidsrum. 
Forslaget vil indeholde en række handlinger, som 
fx kunne være klima eller boliger til alle.

Tidsplanen for planstrategien udsendes sammen 
med referatet.

9. Drøftelse af ”Bordet rundt” (30 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:

Som udløber af vores fælles foreningsmøde, hvor 
Skovlund- Ansager Udviklingsråd opfordrede til 
samarbejde foreningerne imellem, har UR taget 
initiativ til et arrangement på 
Stemmeværkspladsen den 18. september. 
KFUM-spejderne i Skovlund, FDF - Ansager, 
Børneklubben, Ansager plejecenter, 
Demensforeningen, menighedsrådet, Natur-
Kulturforeningen, Lokalarkivet, 
lodsejerforeningen ved åen deltager i 
planlægningen af en eftermiddag, hvor familier 
og beboere i alle aldre kan tilbringe et par 
hyggelige timer sammen.

UR Skovlund-Ansager: 
Intet

UR Blåvandshuk: 
Der blev spurgt ind til bageren i Vejers. Håbet er, 
at bageren åbner i 2023.
Ang. den lange sagsbehandlingstid for 
byggetilladelse pga. overlap til både 
Naturstyrelsen og Varde Kommune blev det 
fremhævet, at det er vigtigt at være opmærksom 
tidsaspektet i projekter, hvor der er flere parter 
ind over. I den slags sager er det vigtigt at huske 
at anmode om forlængelse ved fonde og puljer.
I Blåvand har der været møder omkring planen 
for midtbyen, hvor Udviklingsrådet ikke har 
været indkaldt.

Varde Opland:
Intet

UR Blåbjerg:
Der blev spurgt ind til opførelsen af hytter i 
Nymindegab i forhold til lokalplan og høring.

https://www.frivillighuset-varde.dk/


Skovlund-Ansager Udviklingsråd har sammen 
med Ansager Byudvikling og varmeværket rettet 
henvendelse til Plan og Teknik vedr. træbros 
forfald ved Søparken. Forfaldet er et stigende 
problem og er forværret siden fælles bustur med 
Plan og Teknik. Det kan i værste fald få betydning 
for varmeforsyning syd for Søparken, idet et 
varmerør ligger lige under broen. 

Skovlund-Ansager Udviklingsråd har rettet 
henvendelse til Plan og Teknik vedr. budget 2023 
til oprydning og genopretning ved Kvie Sø, som 
en af kommunens vigtigste rekreative områder. 
Der søges om min. 500.000kr.

Tiltag inden for indlandsturisme fortsætter med 
bedre info om områdernes seværdigheder - 3 stk. 
pr. UR. Der er tale om tiltag, som gerne skal 
bringe aktører i spil med turisttiltag. Det er ikke 
lykkedes at komme i mål inden sommerferien. 
Der er dog planlagt møde i uge 34 og 36 med 
Destination Vesterhavet.

Nye håndværkertiltag, hvor forskellige 
faggrupper inden for håndværk har valgt et tæt 
samarbejde i et tidligere VVS-værksted i Ansager. 
Et rigtigt godt initiativ, som hele området kan 
have stor gavn af. 

Rådgivningshuset Attent samler juridisk og 
økonomisk rådgivning i Skovlund Erhvervspark. 

Bale Advokatfirma, der har hovedsæde i 
Herning, åbner en filial i Skovlund Erhvervspark i 
Skovlund. 

UR Varde Blåvandshuk:
Vejers:
Der er arbejdet med turismestrategien og 
stedbundne kvaliteter og DNA. Der er i Vejers 
lavet et skriv om områdets stedbundne kvaliteter 
og DNA og efterfølgende udarbejdet et 
spørgeskema for at få verificeret om det 
beskrevne er noget størstedelen af de ca. 1200 
sommerhusejere, erhvervsdrivende og 
fastboende de er enige i.
Skrivet er ikke ment som en ny udviklingsplan, 
men en grundlæggende plan for udvikling af 

Lisbeth Linding har undersøgt sagen og meldt 
tilbage til udviklingsrådet, at byggeriet er ikke 
omfattet af en lokalplan men derimod 
kommuneplanen for området.

UR Ølgod:
Carl Holst har indsendt følgende:
 Den tidligere Ølgod Put & Take 

(teglværkssøen) har fået ny ejer, og søen er 
nu omdøbt til LykkeSø Put & Take, som 
består af en 17.000m2 stor sø, i naturlige 
omgivelser. Omkring søen er der mange 
flotte fiskepladser med opstillede bænke 
samt bord-bænke sæt, der frit kan bruges af 
borgere.

 Byskovcentret er nu helt færdigt, et projekt 
til 1.750.000 kr., hvor kommunen har givet et 
tilskud på 500.000, resten er hentet via 
fonde.
Et længere ønske om en farbar vej fra 
centret til skoven og P-pladser er blevet 
færdig i år, igen med lokal støtte og fra 
fonde.

 Den lokale amatørgruppe Drabanterne har i 
én uge haft friluftsforestilling ”Den eneste 
ene” med over 2.000 betalende tilskuere.

 Ølgod Handel og Erhverv har afholdt ”Ølgod 
på hjul” fredag/lørdag i uge 34 med god 
tilslutning. Der var veteranbiler/mc udstillet, 
kræmmermarked, banko, cykel sponsorløb 
for børn/voksne (12.000/60.000 kr.), 
grisefest i teltet.

 Indlandsturisme – projektet, som er igangsat 
af de 5 udviklingsråd Helle Øst, Helle Vest, 
Skovlund/Ansager, Hodde/Horne/Sig/Tistrup 
og Ølgod, har startet det første tiltag ved 
Rigmor Bek-Pedersen med 
Skulpturrundvisning (30 skulpturer i Ølgod) 
hver torsdag kl. 10.00 med efterfølgende 
frokost på Ølgod Bryghus.

 I.f.m. et boligbyggeri har vi ansøgt om 
ændring af bevaringsværdig status på 3 af 
boligerne 17A Nørregade. Ved besigtigelsen 
sammen med byggesagkyndige har vi fundet 
boligen kun egnet til nedrivning. Vi afventer 
kommunens afgørelse.

UR Helle Vest:
Der ses på mulighederne for et fjernvarmeanlæg 



Vejers fremover.

Oksbøl:
Flugt er kommet godt i gang, ikke så massiv 
interesse som ved Tirpitz, men mere moderat og 
det synes alle er dejligt.
Der er åbnet cafe og bryghus i Oksbøl bymidte så 
der er klart mere liv både dag og aften. Det har 
byen manglet.

Vrøgum:
Byen har overtaget den gamle skole og 
kommunen er i gang med at rive gymnastiksalen 
ned så der tilbage står den oprindelige gamle 
skole. Den skal nu istandsættes og bruges til 
medborgerhus med udlejning af festlokale.
Der er også efter 2,5 år kommet byggetilladelse 
til at oprette udendørs fitness i Ballonparken og 
shelterpladser i skoven ved Barrensø. Det er for 
længe det tager for naturstyrlsen og kommunen 
at få tilladelser på plads, tæt på at koste byen de 
penge de har søgt om ved friluftsrådet og 
sydenergi.
Traktortræk i Vrøgum var en succes, mener der 
var ca 1500 tilskuere.

Ho:
Åben landsby i pinsen. Der kom 2-3000 
besøgende. Musik og hygge rundt i byen, skoven 
og ved fiskesøen.
Vadehavsskibet lagde til og det var generelt en 
god dag. Tilbagevendende begivenhed.
Shelter sat op ved Ellipsen i skoven, vi kalder den 
for sjovt Ulve shelteren 😉

Blåvand:
Der arbejdes med midtbyplanen og det tager 
laaaang tid.

UR Varde Opland:

Alslev: 
Byfest i Alslev den 26. – 28. august 2022

Janderup: 
Lokalforeningen holdt Sankt Hans aften på 
Ladepladsen. Vi holder et lille Sankt Hans bål for 
børnene kl. 19.00 med snobrødsbagning. Kl. 

ved Helle Hallen, for både Helle Øst og Helle 
Vest. Der afholdes borgermøder om emnet. 
Anlægget skal erstatte gas, og hvis der er lokal 
opbakning, arbejdes der efter, at projektet kan 
igangsættes til april 2023.
Hans Julius Jacobsen, UR Varde Opland, 
anbefalede at tage Kim Tobiasen med som 
sparringspartner.

UR HHST:
Intet

UR Varde By:
Kåre Jensen fortalte, at udviklingsrådet har 
deltaget i den netop afholdte 
middelalderfestival. Der var bl.a. by-
rundvisninger fredag og lørdag, musik og 
forestilling på Torvet. Der var god opbakning, liv 
på Torvet, og vejret var godt.
Udviklingsplanen for Varde by skal godkendes af 
Byrådet den 6. september, og derefter går 
arbejdet med fundraising til projekterne i gang.



20.00 tændes det store bål. Der er mulighed for 
at købe øl, vand, pølser 
samt kaffe og kage. Tina Krabbenhøft holdt en 
meget fin båltale. Vejret var superfint og trak 
mange mennesker til Ladepladsen. 

Den 25. juni havde Lokalforeningen besøg af 
Henrik Vej Kastrupsen, hvor vi bl.a. spurgte ind 
hans holdning til Friplejehjem, trafiksikkerhed, 
bro over Varde å.

Sommerferien startede med afvikling af det 
traditionelle ”Folk og Kultur”, der er en 
arbejdende kunst- og kunsthåndværksudstilling 
med i alt ca. 80 udstillere. Udstillingen nåede 
næsten rekorden fra 2018 på godt 5.000 
besøgende, og udstillingen var en succes – endda 
så stor en succes, at arbejdsgruppens formand 
Erik Dyhr har valgt at træde tilbage.

Bådelauget har sammen med frivillige fået 
renoveret selve bådebroen ved Ladepladsen. Der 
ligger dog en stor opgave for Lokalforeningen 
med at få vores del af adgangsbroen ud til 
bådebroen, men det bliver en opgave til næste 
år.

Dagli’Brugsen holdt ”musik og grill” på Torvet – 
et hyggeligt og velbesøgt arrangement.

Arbejdet med nedrivning af det gamle mejeri er 
nu afsluttet.
Janderup har (sammen med og hver for sig) søgt 
om at blive frilandsby. Vi er igennem det første 
nåleøje og er inviteret til Ryslinge Højskole for en 
yderligere kvalificering af vores tanker.

Søndag den 21. august afholdes der Varde Å-dag 
på Ladepladsen i Janderup. Der er mange 
aktiviteter på programmet i år. Vi får besøg af 
både vikinger, Nationalpark skibet, rovfugle og 
meget andet.

Billum:
Er i gang med at forny vores udviklingsplan, 
workshop d. 8. september.
Og skal i gang med at lave en områdeplan, 
forhåbentlig inden jul (kan ikke komme videre, 
før vi får lavet en sådan plan for Billum). Det 



drejer sig om at flytte erhvervsareal til et andet 
sted, og så udnytte det til boligbyggeri (socialt 
byggeri).

Vi har nu nået målsætningen på minimum 330 
forhåndstilmeldinger til fjernvarme i Janderup og 
Billum (aktuel status pr. 18.08.22 er 354 stk.), og 
det betyder, at vi har indsendt projektet til 
godkendelse i Varde Kommune. Godkendelse fra 
Varde Kommune ventes i løbet af 2 til 3 
måneder. Der afholdes et nyt energimøde for 
borgere i Janderup og Billum d. 03.11.22, hvor 
emnet bl.a. vil være yderligere information og 
status på fjernvarme men også på nedbringelse 
af energiforbrug i ejendomme bl.a. via energitjek. 
Der arbejdes videre med en række tiltag. 

Ukraine:
Vi har sammen med andre taget initiativ til en 
bedre koordinering af den frivillige hjælp, der 
foregår i relation de nye borgere fra Ukraine. Vi 
forsøger at samle indsatsen i hele kommunen. 
Møde afholdes i Frivillighuset i Varde d. 24.08.22.  

UR Blåbjerg: 
Nymindegab:
Der skal bygges 7 - 8 ferielejligheder og nogen 
butikker midt i Nymindegab.
Det årlige relationsmøde mellem Hjemmeværnet 
i Nymindegab og foreningerne har været afholdt.

Nr. Nebel:
I Nr. Nebel er vej forløbet igennem byen stadig et 
meget hedt emne.
Der er ikke besluttet noget, men der arbejdes 
med en løsning, der indeholder cykelbaner 
til “bycentrum” fra vest og øst, samt et antal P-
pladser i bycentrum og nedsat hastighed (30/40).
Projekt “gammel rådhusgrund” er måske det 
vigtigste for Nr. Nebel, og det skrider fremad.

Henne:
I Henne er vi kommet i mål med byens torv, som 
har gennemgået en stor forvandling. Ny 
belægning, et bed med marehalm, stor 
blomsterkrukke og to nye bænksæt samt en 
doneret træskulptur.



Outrup:
Fra Outrup er den store nyhed, at Varde 
kommune har købt det gamle Mejeri, der blev 
overtaget 1-7-2022, hvor flere i byen havde hejst 
flaget. 
På Mejerigrunden skal der være byggegrunde.
Cykelstien fra Outrup til Debel er godt på vej og 
skal indvies sidst i oktober.

Kvong:
Fra Kvong ville jeg gerne have fortalt, hvordan 
det går med Kvong Mose. Mødet med 
forvaltningen er desværre udskudt, så det ikke 
kan komme med her. Tilsyneladende diskuterer 
man kornstørrelser på grus/ral på §3-jord.

UR Ølgod:

UR Helle Vest:

UR Helle Øst:

UR HHST:

UR Varde by:

Til orientering og drøftelse

10. 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. 

Agnethe Nielsen orienterer på vegne af Claus 
Larsen, bestyrelsesmedlem i RUBAN.

Til orientering

Lisbeth Linding havde fået tilsendt følgende 
information om RUBAN:
Der blev holdt en medlemsaften i Nr. Nebel i maj, 
og den model vil vi fastholde med to 
brugermøder i efteråret.
Vi fokuserer på at få comevisit.dk integreret med 
Rubans sider.
Der kommer et nyhedsbrev ud til medlemmerne 
i løbet af et par uger, men det kniber os fortsat at 
få kontaktoplysninger rettet fra brugerne.

11. Implementering af Udviklingsrådsmodellen 
version 2.0 (20 minutter)

UR HHST bragte punktet omkring 
implementering af Udviklingsrådsmodellen 
version 2.0 op på mødet i bus med Udvalget for 
Plan og Teknik den 2. april 2022. Som opfølgning 

Punktet blev ikke behandlet, da oplægget fra 
punkt 6. først skal belyses og behandles 
yderligere.



på punkterne fra mødet blev der lagt op til, at 
emnet behandles i FUR.

Hvert FUR-medlem bedes give en status på 
implementeringen, eller manglen på samme, i 
deres udviklingsråd, og drøftelsen tages med 
denne status som udgangspunkt.

Til drøftelse 

12. Korte orienteringspunkter (10 minutter)

a) Forsøgsordninger for frilandsbyer

Landdistrikternes Fællesråd har på baggrund 
af den politiske aftale ”Mere liv i bymidter og 
landdistrikter” fra november 2021 inviteret 
landsbyer under 1.500 indbyggere og 
beliggende i et landdistrikt og småøer til at 
tilkendegive deres interesse for at blive del af 
en ny forsøgsordning for frilandsbyer og -øer. 

Janderup og Billum har indsendt en 
ansøgning og er begge blevet udvalgt til at 
arbejde videre med at blive kvalificeret til 
ordningen.

b) Ordningen Grøn Pulje

Solcelleanlægget nord for Mejls er nu 
etableret, og det udløser midler til lokale 
initiativer under ordningen Grøn pulje. Der 
afholdes et åbent borgermøde om 
puljemidlerne tirsdag den 20. september, 
hvad der kan ansøges om, 
ansøgningsberettigede osv.

Til orientering

Janderup og Billum skal arbejde videre med 
deres kvalificering af deres ansøgninger frem 
mod udgangen af 2022. 

De to byer arbejder med bl.a. projekter om 
friplejehjem, boliger og broen over Varde Å.

Hans Julius Jacobsen opfordrede til at se videoen 
”En dag ved åen” på YouTube. Det er en 
animationsvideo om broen. 

Lisbeth Linding orienterede om det kommende 
åbne borgermøde den 20. september kl. 19.00 – 
20.30 i Horne Hallen om de Grøn Pulje midler, 
som er til uddeling i forbindelse med 
solcelleanlægget i Mejls.

Læs mere om kriterier og krav her: 
https://vardekommune.dk/borger/natur-og-
miljoe/groen-pulje/ 

Mette Søderberg, som arbejder med Grøn Pulje, 
kan evt. deltage på et senere FUR møde, hvis 
FUR ønsker en fælles orientering om ordningen.

13. Eventuelt (10 minutter) Intet

14. Næste møde: (5 minutter)

Dato for det kommende møde er fastsat til 
tirsdag den 22. november 2022.

Sted:

 Koncepthotel/Danhostel i Oksbøl blev foreslået.

Bente Staal har efterfølgende foreslået, at mødet 
afholdes på det nye museum, FLUGT, og med en 
indledende introduktion til museet ved direktør 
Claus Kjeld Jensen.

https://vardekommune.dk/borger/natur-og-miljoe/groen-pulje/
https://vardekommune.dk/borger/natur-og-miljoe/groen-pulje/


Til beslutning Lisbeth Linding undersøger muligheden. 


