
Potentiale/Udfordring: 
Kort beskrivelse af emnet Gøre livet lettere for frivillige 

Muligheder ift. emnet:
Fast kontaktperson i forvaltningen hele vejen igennem 

”Offentlig” projektplan – delmål

Tildele udviklingsrådene et rammebeløb de kan disponere over 
årligt for at få sat gang i projekter hurtigere. 

Barrierer ift. emnet - Viden tabes
- Tålmodighed udløber
- Mangler transparens i sagsbehandlingen 
- Manglende svar og tilbagemeldinger fra kommunen

Hvad kan vi hver især gøre 
for det lykkedes?

 Lokalsamfund
 Byråd
 Forvaltning 

Navn og tilhørsforhold på deltagerne i gruppen
Navn Udviklingsråd / Byråd
Heidi B Byråd
Jens Nielsen Udviklingsråd Varde by
John Bjergaard Udviklingsråd Blåbjerg 
Connie Høj Byråd
Tine Toft Byråd
Rudin Udviklingsråd Ølgod 
Mogens Kommunal Direktør



Potentiale/Udfordring: 
Kort beskrivelse af emnet Indenrigsturisme: Øst for A11 (Varde by) 

Flot natur
Kultur
Oplandet 
Skulpturer 
Nisseby
Kombi oplevelser 

Muligheder ift. emnet: Bedre info – Varde infocenter
Større indsats på forhånd mht. informationer – prof. Samling

Kombi oplevelser 
f.eks. mad & bevægelse + mad og kultur 

Barrierer ift. emnet Økonomi

Mangel på information, kommunikation og koordination. 
Ide udvikling
Efter rationalisering opfølgere den kommende sæson 

Hvad kan vi hver især gøre 
for det lykkedes?

 Lokalsamfund
 Byråd
 Forvaltning 

Distribution Vestkyst promovering

Vilje og ønske

Turde satse på ideen 

Sæt mål der skal følges 

Navn og tilhørsforhold på deltagerne i gruppen
Navn Udviklingsråd / Byråd
Inge Marie Kristensen Byråd 
Inge Udviklingsråd Varde
Preben Udviklingsråd Varde 
Allan Udviklingsråd Blåvandshuk
Preben F.H. Byråd
Hans Verner Udviklingsråd Blåbjerg
Johny Udviklingsråd Helle Vest
Finn Ladegaard Byråd
Bjarne Tarp Udviklingsråd Helle Vest
Poul Udviklingsråd Varde
Carsten B Udviklingsråd Varde
Rikke Udviklingsråd HHST
Jens Udviklingsråd Blåvand
Kirsten Udviklingsråd Skovlund – Ansager 



Potentiale/Udfordring: 
Kort beskrivelse af emnet Vi mangler hænder, generelt er der for få der tager job i vores 

kommune

Muligheder ift. emnet: Ekstern arbejdskraft/udenlandsk:
- Tysk 
- Polsk
- Kommunerne øst og nord fra  

Seniorjobbank – Det grå guld
- få dem i arbejde (Senior arbejde)

Studentermedhjælpere – jobcafe

Barrierer ift. emnet Manglende arbejdskraft, sæsonmedarbejdere, elevpladser, 
kvalificeret arbejdskraft. 

Manglende bolig:
Kreditlån til huse
Manglende lejeboliger
Infrastruktur
Uddannelses – flere sprog 

Hvad kan vi hver især gøre 
for det lykkedes?

 Lokalsamfund
 Byråd
 Forvaltning 

Lokalsamfund
- Modtagelse af nyansatte 
- Udbud af lejeboliger
Byråd
- Infrastruktur
- Byggegrunde 
Forvaltning
- Fritidsfaciliteter 
- Pasning af børn

Navn og tilhørsforhold på deltagerne i gruppen
Navn Udviklingsråd / Byråd
Bente Staal Udviklingsråd Blåvandshuk
Poul Bundgaard Byråd
Tina a. Hansen Byråd
Hans Kristian Lyhne Pedersen Udviklingsråd Blåvandshuk
Anja Karlson Byråd
Martin Sølbeck Udviklingsråd Helle Vest 
AC Hoxcer Byråd



Potentiale/Udfordring: Udfordring med engagement i udviklingsrådet 
Kort beskrivelse af emnet Udviklingsrådene møder generelt manglede engement samt 

manglende kendskab til deres arbejde i lokalbefolkningen 

Samtidig mangler der forståelse i udviklingsrådene omkring 
hvilket arbejde der kan udføres. 

Muligheder ift. emnet: Udviklingsrådene skal placeres rigtigt i det politiske regi. 

Udviklingsrådene skal tage kontakt til de lokale foreninger for at 
generere ideer.

Udviklingsrådene tager de overordnede ideer med til byrådet og 
forvaltninger.

Barrierer ift. emnet Ting tager tid, brug for vedvarende tovholdere. 

For meget fokus på detaljerne 

Manglende forståelse/respekt for det system man opererer i. 

Hvad kan vi hver især gøre 
for det lykkedes?

 Lokalsamfund
 Byråd
 Forvaltning 

Kommunen kunne inkludere udviklingsrådene til at løse en 
specifik opgave/ give forståelse fra lokalsamfundet 

Lokalsamfundet kan bruge udviklingsrådene som mellemled til 
kommunen 

Større dialog mellem udviklingsrådene og kommunen 
(Info – støtte – brug hinanden – åbenhed)

Navn og tilhørsforhold på deltagerne i gruppen
Navn Udviklingsråd / Byråd
Claus Brink Byråd
Birger Filskov Byråd
Peter Z. Larsen Udviklingsråd Helle Øst
Carsten Sundbæk Udviklingsråd Varde 



Potentiale/Udfordring: 
Kort beskrivelse af emnet Fællesskab, foreningsliv og sammenhold er det kit der binder et 

samfund sammen. De frivillige er de bærende kræfter. Når det 
fungerer, løfter det lokalmiljøet og gør det attraktivt og kan 
skabe bosætning. 
Omvendt i når det ikke fundere og der ikke kan rekrutteres folk, 
er det nedbrydende og kan lukke et samfund.

Muligheder ift. emnet: Andelsbevægelsen 2.0  fællesskab – følelsen, fælles forening 
(slå foreningerne sammen)

Barrierer ift. emnet Manglende rekruttering
Økonomi (GDPR)

Hvad kan vi hver især gøre 
for det lykkedes?

 Lokalsamfund
 Byråd
 Forvaltning 

Lokalforeninger:
Hjælpe hinanden på tværs af foreninger 

Byråd:
Hurtig hjælp til sparring

Forvaltning: 
Anerkendelse 

Navn og tilhørsforhold på deltagerne i gruppen
Navn Udviklingsråd / Byråd
Lars Bo Udviklingsråd Helle Øst
Ingrid Sand Simonsen Udviklingsråd Helle Øst
Mads Sørensen Borgmester 
Julie Gottschalle Byråd
Trine Haven Olesen Udviklingsråd VO
Regina Birkebæk Udviklingsråd Blåbjerg



Potentiale/Udfordring: Bosætning
Kort beskrivelse af emnet Ønske om øget bosætning med fokus på både leje- og 

ejerboliger.
Fortælle den gode historie. 

Muligheder ift. emnet: Infrastruktur
Bredt udbud
Udvise mod, kreativitet, visioner
Finde vores styrker 

Skal alle byggegrunde være firkantet og 800 kvm2 store?

Barrierer ift. emnet Mangel på kreative udstykninger

Langsom sagsbehandling 

Hvad kan vi hver især gøre 
for det lykkedes?

 Lokalsamfund
 Byråd
 Forvaltning 

Velkomstambassadører genindføres
Satse (mod og kreativitet)
Hurtig og smidig sagsbehandling
Udvikling frem for afvikling 

Navn og tilhørsforhold på deltagerne i gruppen
Navn Udviklingsråd / Byråd
Walter Bech Sørensen Udviklingsråd Varde opland
Peter Zilmer Udviklingsråd Ølgod 
Ellen Margrethe Hansen Udviklingsråd Varde opland
Kim Tobiasen Udviklingsråd Varde opland
Ulla Sørensen Udviklingsråd
Benny Benten Udviklingsråd Ølgod



Potentiale/Udfordring: Bygning af udlejningsboliger 
Kort beskrivelse af emnet Hvordan kan vi få boligforeningerne til at bygge lejligheder i de 

mindre samfund? 
- Lange ventelister
- hvordan får vi boligforeningerne aktiveret
- Private aktører 

Muligheder ift. emnet: Hvor mange enheder skal der bygges for at buisnesscasen giver 
overskud?

Private udlejere kan få hjælp fra fællesfirma?

Kan man gøre det billigere for private at starte 
udlejningsfirmaer? 

Barrierer ift. emnet Grundkapital  skal den på budgettet?

Størrelserne på lejlighederne – Gennemsnit 100 kvm. 

Langs sagsbehandlingstider i plan afdelingen 

Hvad kan vi hver især gøre 
for det lykkedes?

 Lokalsamfund
 Byråd
 Forvaltning 

Lokalsamfund
Dialog med private investorer 
Byråd
Fokus på blandede boliger/familieboliger 
Forvaltning
Større fleksibilitet ift. lokalplaner, kommuneplaner (+ tillæg)

Navn og tilhørsforhold på deltagerne i gruppen
Navn Udviklingsråd / Byråd
Per Udviklingsråd HHST
Inga Udviklingsråd Ølgod
Carl Udviklingsråd Ølgod
Kristian Udviklingsråd Ølgod
Anton Udviklingsråd HHST
Morten Udviklingsråd HHST
Sandie Byråd



Potentiale/Udfordring: 
Kort beskrivelse af emnet Kvie sø.

Gøre kvie sø – great again. 

Muligheder ift. emnet: Fri adgang til sierne rundt om kvie sø.

Fri udsyn – at træer + vildskud løbende bliver trimmet

At der løbende bliver taget, prøver for bade / vandaktiviteter

At skiltning kan blive minimeret eller bliver pæn/overskuelig 

Barrierer ift. emnet Manglende tilbagemelding fra Varde kommune til 
udviklingsrådet om status og fremtidsudsigter. 

Manglende dialog med ejer af pandekagehuset. At 
pandekagehuset kan blive en del af byen

At der kan blive bedre talentforhold for at forbygge lukninger. 

Hvad kan vi hver især gøre 
for det lykkedes?

 Lokalsamfund
 Byråd
 Forvaltning 

Lokalsamfund
Dialogmøde (Borgere, UK, ejer)

Byråd
Invester i området, så det fremadrettet forbliver attraktivt som 
indlandsturisme. 

Forvaltning
Giv bedre tilbagemeldinger til udviklingsrådet. Én 
kontaktperson. 

Navn og tilhørsforhold på deltagerne i gruppen
Navn Udviklingsråd / Byråd
Bjarne Udviklingsråd Skovlund – Ansager
Hanne Udviklingsråd Skovlund – Ansager
Finn Udviklingsråd Skovlund – Ansager
Marianne Udviklingsråd Skovlund – Ansager
Lars Theilgård Byråd
Per Thisted Byråd


