
Referat møde i Det Fælles Udviklingsråd

Torsdag den 9. juni 2022 kl. 17.00 – 21.00 på Form & Fritid – Nørre Nebel, 
Klintingvej 21, 6830 Nørre Nebel. 
Der er rundvisning i Nørre Nebel mellem 16-17 under ledelse af John Bjergegaard. Mødested er Form & 
Fritid. Giv gerne besked til Lisbeth Linding, hvis I ikke deltager i denne del.

Mødedeltagere: Bente Staal, Blåvandshuk – Claus Larsen, Blaabjerg – Peter Zahle Larsen, Helle Øst – Inge 
Jakobsen, Varde By – Walther B. Sørensen, Varde Opland – Carl Holst, Ølgod – Martin Sølbæk, Helle Vest – 
Morten Bjernemose, HHST – Hanne Klausen, Skovlund-Ansager – lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang 
Linding, Varde Kommune.

Kommunaldirektør Mogens Pedersen deltager mellem 17-18.

Dagsorden Referat
1. Godkendelse af dagsorden (5 

minutter)

Til beslutning

Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste 
møde den 24.2.2022 (5 minutter)

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

Til beslutning

Referatet blev godkendt

3. Aktuelle emner ved 
kommunaldirektør Mogens 
Pedersen (10 minutter)

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

Til orientering

Kommunaldirektør Mogens Pedersen orienterede om 
følgende emner: 

 Invasionen af Ukraine har ført til, at det danske 
militær skal udvides i de kommende år. Det 
kommer til at påvirke Varde Kommune, i forhold 
til flere arbejdspladser, formentlig primært i 
Oksbøl, som er Nordeuropas største 
øvelsesterræn.

 Krigen i Ukraine har resulteret i mange flygtninge 
i Varde Kommune, ca. 500-550 personer, hvoraf 
ca. 250 har fået opholdstilladelse. Det er mange 
kvinder og ældre borgere, og mange har et ønske 
om at komme hurtigt hjem igen, hvilket dog er 
usikkert. Der er ikke så mange af de fordrevne, 
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som umiddelbart er klar til at arbejde, bl.a. pga. 
manglende sprogkundskaber. Den 23. juni 
afholdes der jobmatch mellem virksomheder og 
ukrainske flygtninge på Fritidscenteret i Varde.

 Varde Kommunes økonomi bliver presset i de 
kommende år. Den nyligt indgåede aftale 
omkring kommunernes økonomi gør, at Varde 
Kommune skal reducere anlægsrammen med 12 
mio. kr. i 2023. Hertil kommer prisstigninger på 
byggematerialer, øgede udgifter ifm. 
flygtningestrømmen og ældre. Den nødvendige 
prioritering som følge heraf bliver en svær 
opgave for byrådet i efteråret.

Mogens Pedersen oplyste i øvrigt, at Byrådet er kommet 
godt i gang. Byrådet består af 7 partier, som alle vil noget 
med deres mandat. Deres første opgave har været at 
udarbejde byrådsgrundlaget, som er det grundlag, 
Byrådet vil måles på. Der blev opfordret til at kigge ind i 
grundlaget og bruge det ifm. evt. ansøgninger til 
kommunale puljer.

Der skal udarbejdes en ny planstrategi, som vil komme i 
offentlig høring i efteråret 2022. Det kunne være et 
punkt til et kommende FUR-møde at invitere planchef 
Tove Wolf til at komme og fortælle om den kommende 
proces.

Mogens Pedersen lagde op til en drøftelse af FUR’s 
samarbejde med Udvalget for Økonomi og Erhverv 
(UØE), og om der er behov for en tættere dialog. 
Tidligere havde FUR et årligt møde med UØE, hvilket 
med den nye model nu er et af to møder med hele 
Byrådet og alle medlemmer af udviklingsrådene.

Claus Larsen, UR Blåbjerg, nævnte, at udviklingsrådene 
har en fast dialog med Udvalget for Plan og Teknik, men 
at det ikke er dem, som er ressortområde for 
udviklingsrådene.

Det blev aftalt, at samarbejdet skal drøftes yderligere, 
under punkt 5. Det skal sikres, at det ikke blot resulterer i 
flere møder for de frivillige.

4. Vi i Naturen Rådet (10 minutter)

Der er kommet en forespørgsel fra et 

Mogens Pedersen oplyste, at Vi i Naturen Rådet ikke har 
fungeret under Corona, og ved konstitueringen efter 
kommunalvalget blev det besluttet at afvente nærmere 



udviklingsrådsmedlem vedr. Vi i Naturen 
Rådet. 
Mogens Pedersen giver en status om 
rådet.

Til drøftelse

omkring rådet. Det er Mogens’ formodning, at rådet 
lukkes ned. 

Det blev taget til efterretning i FUR.

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

Spørgsmål fra UR Helle Vest: 
 Fremsendes referater fra FUR 

møder til byrådet? Hvis ikke ville 
det være mit forslag, at 
byrødderne fremover modtager i 
deres mailboks.

Spørgsmål fra UR Varde Opland:
 Kommunikation mellem 

udviklingsråd, politikere og 
embedsvældet i Varde 
kommune. Kan man sikre en 
bedre sagsgang mellem de 
forskellige forvaltningsområder 
og sikre fremdriften for 
udviklingsrådenes forespørgsler?

 Janderup lokalforening ønsker at 
få deres udviklingsplan revideret. 
De spørger, hvornår de kan det 
samt få hjælp dertil?

Til drøftelse

Ang. FUR’s referater så sendes de pt. til Udvalget for 
Økonomi og Erhverv (UØE), men fremadrettet vil 
Mogens Pedersen sende dem til alle medlemmer af 
Byrådet.

Walther Sørensen begrundede forespørgslen fra UR 
Varde Opland i en frustration omkring arbejdet i 
udviklingsrådet. Det handlede specifikt om arbejdet med 
at oprette et friplejehjem i Janderup, hvor han føler, at 
der er blevet udtrykt stor begejstring om projektet, men 
at der ikke er nogen fremdrift, og at udviklingsrådet til 
stadighed må bringe informationer rundt i forvaltningen. 
Projektet mangler at komme i udbud igen, men det er 
udsat pga. Corona og krigen i Ukraine.

Mogens Pedersen fortalte, at der den 1. september er 
temamøde om behovet for plejeboliger og friplejehjem. 
Der er politisk uenighed om især det sidste, da 
etableringen af friplejehjem kan medføre lukning af 
kommunale plejehjem. Den politiske diskussion tager tid, 
og det kan være grunden til de uklare svar, som Walther 
Sørensen har fået i forvaltningen. Der er politisk 
uenighed om emnet, og det er et spørgsmål, om der er 
flertal for friplejehjem. Der er ikke i budgettet taget 
højde for, at der mangler plejeboliger, så måske er der 
givet forkerte oplysninger til Walther Sørensen herom.

Det lader til, at der er forskellige opfattelser af behovet 
og interessen for friplejehjem. 
Vidagerhus, som er kommunens ejendom, er af flere 
omgange blevet brugt til andre formål fremfor at 
igangsætte processen om et friplejehjem. 

Walther Sørensen pointerede, at der ved sidste 
udbudsrunde havde været interesse fra andre 
kommuner om pladser på et friplejehjem. Det blev i den 
forbindelse præciseret, at det vil koste kommunen penge 
at modtage andre kommuners plejekrævende borgere.

Andre emner:
Morten Bjernemose fortalte, at der i etableringen af Sig 
Bypark blev holdt månedlige møder med borgmesteren 



for at komme videre med byggetilladelser m.m. Det er 
uhensigtsmæssigt, hvis alle skal gøre det.

Claus Larsen fortalte om Kvong Mose, som er en del af 
den godkendte udviklingsplan, men som pga. lovgivning, 
ikke kan gennemføres. Han mente, projektet burde have 
været afvist på forhånd, så frivillige ikke bruger unødig 
tid på projektet. Mogens Pedersen forklarede, at en 
udviklingsplan for en by ikke er lig en 
myndighedsgodkendelse, men en retning for byens 
udvikling. Dog bør åbenlyst urealistiske projekter ikke 
indskrives i en udviklingsplan.
 
Der skal næsten byggetilladelser til næsten alt, og der 
kan også være forskellige forvaltninger involveret i 
realiseringen af projekter, hvilket alt sammen tager tid.

Walther Sørensen finder det problematisk, at bevillinger 
til projekter for udviklingsplaner kan udløbe, bl.a. da det 
tager tid at indhente byggetilladelser og fundraise. 
Morten Bjernemose orienterede i denne forbindelse om, 
at der i Tistrup-Hodde arbejdes med projektledere, som 
har ansvaret for at overholde tidsplanen, så man ikke 
risikerer at miste bevilligede midler. 

Martin Sølbæk opponerede mod, at der skal være 
nødvendigt at holde hyppige møder med borgmesteren, 
som i eksemplet fra Sig, for at sikre fremdrift i lokale 
projekter. Mogens Pedersen kendte ikke til sagen fra Sig 
og vil undersøge det. Han oplever dog ikke, at der til 
stadighed er nogle, som presser sig foran, men at nogle 
er mere flittige til at ringe end andre, og han 
fremhævede, at nogle projekter politisk er vigtigere end 
andre. 

Bente Staal luftede bekymring omkring den nye forening, 
Blåvand i Balance, og hvad deres tilgang til udviklingsråd 
og forvaltning vil blive. Bente Staal vil drøfte dette med 
den nye forening. Mogens Pedersen pointerede, at 
borgeres eller foreningers henvendelser til kommunen 
ikke nødvendigvis skal ske via udviklingsrådene.

Ang. udviklingsplan for Janderup udarbejdes der ikke 
flere udviklingsplaner i 2022, men i 2023 kan byen 
komme med i prioriteringen. Der kan sendes en 
anmodning til planogby@varde.dk 

Claus Larsen spurgte, om en udviklingsplan kan 
forlænges. Det burde ikke være et problem, og der kan 
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rettes henvendelse til Mia Vibe-Hansen på 
mvib@varde.dk desangående.

På næste møde sættes et punkt på dagsorden om 
kommunikation og samarbejde mellem FUR og Udvalget 
for Økonomi og Erhverv. 

6. Hvad gør vi i Varde Kommune med 
hensyn til etablering af fjernvarme 
og solceller - hvordan kan vi være 
med som ejer og få del i tilskuddet? 
(15 minutter)

Walther B. Sørensen, UR Varde Opland, 
har indsendt punktet og indleder 
drøftelsen af emnet. Der fremsendes 
inden mødet et notat fra Walther 
Sørensen, som belyser emnet 
yderligere.

Til drøftelse 

Walther Sørensen fortalte, at Kim Tobiasen, der arbejder 
som energikonsulent, er indtrådt i UR Varde Opland. Kim 
Tobiasen mener, at lokalsamfundene skal tættere ind i 
arbejdet med etablering af vindmølle- og solcelleanlæg i 
kommunen. Han mener, at lokalt medejerskab kan være 
med til at sikre en langt højere tilskud til 
lokalsamfundene, end hvad der opnås i dag (op til en 
halv gang mere end i dag), og det vil han gerne være med 
til at kæmpe for.

Det blev drøftet i FUR, at klima- og energitilpasning er 
blevet et meget aktuelt emne pga. krigen i Ukraine. 
Der var uklarhed om, hvordan lokalsamfundene konkret 
kan sikre sig ekstra penge. Det kan være noget med 
lokalt ejerskab, som kan resultere i mere indbetalt skat til 
kommunen. Nogle steder som fx i Årre, har de lokale haft 
held med at få flere penge end de lovbestemte ved at 
”kræve” ekstra penge for at fjerne nogle gamle møller. 

Det blev nævnt, at det er vigtigt at huske kloakseparering 
ifm. udrulning af fjernvarme.

Det var opfattelsen i FUR, at det er en borger-
/sogneforeningsopgave at arbejde med grønne 
andelsfællesskaber, og at hvert enkelt udviklingsråd, i 
samarbejde med borgerforeningerne, kan tage kontakt 
til Kim Tobiasen, hvis de vil vide mere.

Der blev i kommuneplanen udpeget områder med 
mulighed for etablering af solcelleparker. 

Lisbeth Linding oplyste, at der er frist for indsendelse af 
vindmølle- og solcelleprojekter til Varde Kommune den 
14. august. 
Læs mere her: Frist for ansøgning om opstilling af 
vindmøller og større solcelleanlæg i Varde Kommune - 
Varde Kommune 
I ovenstående link kan de udpegede områder til 
solcelleanlæg også ses.

7. Planlægning af efterårsmøde (20 
minutter)

Der var enighed om, at det overordnede tema for mødet 
skal være grøn omstilling og med en vinkel, som er 
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Efterårsmødet 2022 er kalendersat til 
tirsdag den 11. oktober. kl. 17-21. 

Jf. Udviklingsrådsmodellen 2.0 er det 
FUR, som er tovholder på mødet, og 
temaet for efterårsmødet er 
lokalsamfundenes udfordringer og 
perspektiver på kommune niveau.

Der lægges op til en drøftelse af det 
specifikke tema for efterårsmødet samt 
nedsættelse af en arbejdsgruppe, som 
arbejder videre med planlægningen af 
efterårsmødet.

Til drøftelse og beslutning

relevant for alle udviklingsråd. 

Det blev aftalt, at viklen skal være den grønne omstilling 
fra et bolig- og bosætningsperspektiv.

Der blev givet følgende input til emnet:
- LAR-projektet i Nordenskov
- Lokalt ejerskab som middel til grøn omstilling (jf. 

punkt 6)
- Nye boligformer (bl.a. halmhuse, tiny houses) og 

ny infrastruktur for boliger
- branding af lokalsamfund
- Alternative varmekilder
- Hjemmearbejdspladser – nye muligheder
- Dyrk din egen mad
- Turisme skal ikke indgå som del af emnet

Walther Sørensen spørger Kim Tobiasen, om han vil 
indgå i arbejdsgruppen for planlægning af mødet, 
sammen med Walther Sørensen og Martin Sølbæk. Peter 
Zahle Larsen vil gerne holdes orienteret for evt. 
involvering, hvis tiden tillader det.

Lisbeth Linding indkalder til et møde efter sommerferien.

8. Evaluering af fællesmødet den 28. 
marts og behandling af de drøftede 
emner fra mødet (30 minutter)

Fællesmødet mellem udviklingsråd og 
Byråd den 28. marts var et 
netværksmøde, hvor det nyvalgte byråd 
og udviklingsrådsmedlemmerne drøftede 
potentialer og udfordringer udvalgt af 
hvert enkelt udviklingsråd.

En række emner blev drøftet yderligere i 
grupper, og disse emner skal nu drøftes i 
FUR med henblik på videre behandling.

Claus Larsen, UR Blåbjerg, som var 
mødeleder på fællesmødet, indleder 
punktet.

De udfyldte emneark fra mødet er 
vedhæftet sammen med dagsordenen.

Til drøftelse og beslutning

Det var opfattelsen i FUR, at det havde været et godt 
fællesmøde med gode drøftelser mellem politikere og 
frivillige. 

Emnerne fra gruppedrøftelserne blev vurderet:
Kvie Sø og indlandsturisme blev vurderet som værende 
igangsat allerede i eksisterende grupper, hvorfra der kan 
gives information til FUR efter behov.

Udover dette er et emne: at sidde i et udviklingsråd og 
være frivillig der. Dette kan bearbejdes i forbindelse med 
drøftelsen af implementeringen af 
Udviklingsrådsmodellen version 2.0, som er aftalt til at 
blive et punkt på en af de kommende møder.

Emnet omkring bosætning kan kædes sammen med 
manglen på ledige hænder. Får vi de rigtige boliger til at 
tiltrække flere borger, vil der også komme ledige 
hænder. Bosætning bliver behandlet på det kommende 
efterårsmøde, da det i punkt 7 blev aftalt, at emnet skal 
være den grønne omstilling fra et bolig- og 
bosætningsperspektiv.

Et andet emne er at gøre livet nemmere for de frivillige: 



fællesskab, foreningsliv og sammenhold – og 
gennemsigtighed i forvaltningen. Dette emne skal på 
som et punkt på et senere møde med henblik på at finde 
løsningsforslag til at hjælpe de frivillige i lokalområderne, 
fælles kasserer, formandsmøder for de lokale foreninger, 
fælles hjemmeside m.m. blev nævnt som inspiration til 
punktet.

9. Gebyrer og negative renter for de 
frivillige foreninger (20 minutter)

På FUR-mødet den 24. februar 2022 blev 
det aftalt, at der skulle et punkt på 
dagsordenen omkring de høje gebyrer, 
som bankerne i mange tilfælde pålægger 
de frivillige foreninger, og som er 
medvirkende til at udhule økonomien i 
foreningerne og samtidig tage gejsten fra 
de frivillige.

Lisbeth Linding har været i kontakt med 
forskellige aktører på området: Finans 
Danmark, Landdistrikternes Fællesråd, 
DGI og Varde Kommunes Kultur og 
Fritidsafdeling med henblik på at få 
afdækket muligheder og barrierer i 
forhold til emnet.

Lisbeth Linding giver en status på 
arbejdet og lægger op til en drøftelse af 
den videre proces.

Til drøftelse

Vedhæftet sammen med referatet er et notat med de 
informationer, som Lisbeth Linding videregav under 
punktet. 

Det blev drøftet i FUR, at der stadig er mange foreninger, 
som bruger kontanter, og om det er muligt at arbejde sig 
væk fra det, da det er dyrt at administrere. De høje 
gebyrer er hovedsageligt en udfordring for de mindre 
foreninger, og de vil ikke kunne nøjes med en MobilePay-
boks, hvis de er en forening med et CVR-nummer.

Hanne Klausen orienterede om, at de på vegne af 
Demensforeningen har indsendt en skrivelse til 
Kulturministeriet om, at det er svært at være frivillig 
forening ift. bankernes gebyrer. I brevet blev der 
anmodet om at indføre en bagatelgrænse for små 
foreninger.

Claus Larsen opfordrede til at undersøge mulighederne 
for at benytte Coop Bank, som har rod i 
brugsforeningerne.

Det blev aftalt, at Lisbeth Linding orienterer FUR, når der 
er nyt omkring Finans Danmarks arbejde og ligeledes 
videresender oversigten over de lokale bankers gebyrer, 
når denne foreligger fra Kultur og Fritid.

10. 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 Helle Vest:
Nordenskov:
I Nordenskov arbejdes der fortsat med 
LAR-projektet på de to 

Der var følgende bemærkninger til punktet:

Carl Holst tilføjede til informationen fra UR Ølgod, at der 
en flok børn og unge i byen, som mangler et sted at 
være. De har fået godkendelse fra Varde Kommune til at 
være den gamle stationsbygning. Den lokale landbetjent 
er primusmotor i at få det op at køre. Natteravnene, som 
hidtil har holdt til i stationsbygningen, mangler nu et nyt 
sted at være. 
Der var kampvalg til det seneste årsmøde i Ølgod 
Udviklingsråd.

Claus Larsen fortalte, at der er valgt et nyt udviklingsråd i 
Blåbjerg. 50% af medlemmerne er skiftet ud.



gennemkørselsveje. Der er 
udfordringer med vejbredde til tung 
trafik, men det lykkes nok. Der er opsat 
et stort solsejl/telt midt i byen til fri 
afbenyttelse for borgere i området. 
Meningen er, at flere små 
arrangementer kan afholdes hen over 
sommeren.

Næsbjerg:
I Næsbjerg arbejdes der med udvikling 
af lejeboliger. Der er givet tilsagn om, 
at der opføres 14 lejeboliger i byen. 
Næsbjerg afventer forvaltningens 
udspil efter vores tur med plan og 
teknik om sikker skolevej ved Næsbjerg 
skole.
Fælles for området og Helle Øst 
arbejdes der med at afdække 
tilslutningen til et fælles varmeværk, 
der kunne placeres ved Helle Hallen. 
Møde pågår d. 7. juni. I Hellehallen.

UR Varde Opland:
Overalt er bestyrelsespladserne besat. 
Der har været lidt udskiftning, men er 
trods alt fuldtallig.
Der lines op til byfest flere steder; det 
er sådan i UR Varde Opland og UR 
Blåvandshuk, at 7 byer er gået sammen 
om et stort og et lille telt, der går på 
skift.

 Alslev:
Den 11. juni afsløres skulpturen 
skænket af Poul Erik Bech fonden. 
Derudover bygges der på livet løs af 
nye rækkehuse.

MOT:
Udviklingsplanen er gennemført og 
blev lanceret d. 11. maj. Der arbejdes 
for at få fjernvarme fra Varde.

Billum:
Der kæmpes med kommunen om 
flytning af erhvervsjord til vores 
rundkørsel, hvor REMA 1000 ligger, og 



eksisterende erhvervsjord inddrages til 
bolig og socialt boligbyggeri. 
Begrundelsen er, at det vil samle byen 
anderledes (Vi har prøvet at have en 
glasfiberfabrik på stedet lige op ad 
boligbyggeri). 
Vi mangler seniorboliger i Billum og 
boliger til unge familier med små børn, 
som går på Billum Friskole, og som 
gerne vil købe en lidt ældre bolig
”Men hvor er kommunen, vil de 
bosætning, vil de de frivillige ildsjæle”?
Der arbejdes med at få fjernvarme fra 
Oksbøl og også til Janderup.
Der er byggemodnet 8 byggegrunde på 
Kalvebanken, og de er også klimasikret, 
dvs. at alle grunde er hævet 50 cm.
Vedr. udelivet har vi fået etableret en 
Krolfbane, så antallet af medlemmer 
stiger stødt.

Janderup:
Vi har afholdt Valborgaften i 
præstegårdshaven med ca. 25 
deltagere.
Multibanen ved skolen er blevet 
repareret med hjælp fra lokale kræfter. 
Skolen har efterfølgende overtaget 
multibanen og står fremadrettet for 
dens vedligehold.
Varde Ådag, som afholdes den 21.8. på 
Ladepladsen, er i planlægningsfasen, og 
det er et arrangement med store 
ambitioner. Temaet for Janderups 
arrangement er Vikinger, og der bliver 
mange forskellige aktiviteter, boder og 
events hele dagen for de besøgende. 
Der forventes omkring 800 besøgende 
på pladsen. 
Miljøgodkendelse for mejerigrunden er 
gået igennem i regionen, og nedrivning 
af mejeriet forventes igangsat i 
begyndelsen af juni.
Der arbejdes til stadighed for 
friplejehjemmet Vidagerhus, som dog 
(igen) er på stand by. Denne gang pga. 
at huset bruges til ukrainere. 
Janderup ansøger om at blive 
frilandsby. Ansøgningen indsendes i 



samarbejde med Billum.
Byens lokale blad Lokal Nyt har fået 
nedsat en redaktion med henblik på at 
udvide bladet. Der opfordres og 
inviteres til, at flere foreninger kommer 
med artikler og indlæg til bladet. 
Redaktionen vil være opsøgende i 
forhold til foreningerne, ligesom de 
tilbyder at skrive artikler for foreninger. 
Bladet udkommer 4 gange årligt.
Lokalforeningen har haft besøg af Kim 
Tobiasen, som informerede om 
fjervarmetilkobling. Lokalforeningen er 
vært ved et borgermøde i 
Aktivitetshuset vedr. fjernvarme den 
20.6.
Vi skal have revideret udviklingsplanen, 
og håber på at komme i gang med 
denne proces i efteråret 2022. Vi 
anmoder om hjælp fra kommunen.

UR Skovlund-Ansager:
Skovlund-Ansager:
På Skovlund-Ansager Udviklingsråds 
initiativ har vi den 3. marts haft et 
foreningsmøde, hvor samtlige 
foreninger er blevet inviteret til 
drøftelser af mulige 
samarbejdsprojekter i lokalområdet. 
Den 31. maj mødes repræsentanter fra 
menighedsråd i Skovlund og Ansager, 
plejehjem, Natur- og Kulturråd, 
Demensforening, KFUM-spejdere i 
Skovlund, Børneklubben og FDF-
spejdere i Ansager til et 
planlægningsmøde. Med en fælles 
indsats vil vi planlægge en 
Stemmeværksdag den 18. september, 
hvor alle beboere i alle aldre kan nyde 
nogle timers hyggeligt samvær.

Generalforsamling den 17. marts i 
Skovlund-Ansager Udviklingsråd, 
afholdt i Symbo i Skovlund. 
Efterfølgende har rådet bl.a. 
konstitueret sig med formand: Kristian 
Støjberg, næstformand: Søren Lydeking 
Pedersen, kasserer: Finn Grundahl, 



repræsentant for Ansager 
Borgerforening: Inge Thisted, 
repræsentant for Skovlund 
Borgerforening: Peter Holm Breum, 
medlem: Bjarne Burgdorff, referent: 
Marianne Høj Ahlers og FUR-
repræsentant: Hanne Klausen.

Skovlund:
Skovlund Kulturhus er ved at søge 
midler via fundraising til forskønnelse 
uden om kulturhuset. 

Der har været afholdt en 
friluftsgudstjeneste i Skovlund, hvor 
borgerne har kunnet se planer for det 
nye kirkehus.

Ansager:
Torveprojekt: Ansager Byudvikling 
afholder den 2. juni et borgermøde 
vedr. renovering af byens torv. Der vil 
som udgangspunkt blive fremlagt et 
forslag, udarbejdet i samarbejde med 
en arkitekt, der skal ændre bymidten til 
et mere levende og grønnere 
torveområde.

”Skomagerens Have” - en efterhånden 
vildtvoksende have er opkøbt af 
Ansager Byudvikling med planer om at 
etablere et rekreativt grønt område for 
byens borgere.

Danskundervisning: På Ansager-
Byudviklingsråds initiativ og efter 
ukrainske borgeres ønske er der 
iværksat danskundervisning i 
lokalområdet.

UR Ølgod:
 UDVIKLINGPLANER
En revidering af Udviklingsplanerne for 
Ølgod er nu udført med fokusområder 
1) Sport & Fritid 
2) Kultur 
3) Byudvikling 
4) Erhverv 



Udviklingsplanen for Ølgod er 
tilvejebragt gennem 2 workshops og 4 
styregruppemøder og afsluttet med en 
lancering den 4. april på Ølgod Skole, 
hvor de forskellige idéer blev lanceret 
for hele Ølgod. Nogle af projektideerne, 
blandt andet idéen om ”Ruter med 
motion og oplevelser” samt udvikling af 
bynær natur i ”Stationsparken” handler 
om at bruge naturen rekreativt.
Ved lanceringen blev hæftet ”Ølgods 
Udviklingsplan” udleveret, desværre 
var flere behæftet med fejl, ØU har 
også påtalt, der er 9 blanke sider i 
hæftet (papirspild) og tekstfarven er 
flere steder sammenfattet med 
papirnuancen og derfor ikke særlig 
læsbart.  

Styregruppen har besluttet den 
efterfølgende organisering for 
udførelsen af udviklingsplanen sker 
igennem Ølgod Udviklingsråd (ØU) hvor 
hvert indsatsområde har én 
kontaktperson i ØU, som har kontakt til 
de enkelte idéholdere.

Plan og Teknik har den 19. maj 
godkendt Udviklingsplanen og har 
anbefalet Udviklingsplanen bør sendes i 
offentlig høring i fire uger, inden den 
tiltrædes som retningsgivende for 
Varde Kommunes videre planlægning 
og initiativer i Ølgod.
Plan og Teknik tilføjer 
”Udviklingsplanen for Ølgod er et godt 
udgangspunkt for den videre udvikling 
som bosætningsby. Der er blandt andet 
fokus på boligmuligheder og sikker 
trafik og legepladser, cykelruter og 
videreudvikling af kulturelle tilbud, som 
kan bidrage til en positiv udvikling af 
Ølgod fremover”

 BØRN OG UNGE I ØLGOD
ØU har afholdt årsmøde, hvor alle 15 
poster efter kampvalg blev besat, og 
ved konstitueringen den 29. marts blev 
en ny projektgruppe dannet ”Børn og 



unge i Ølgod”, og gruppen er allerede 
godt i gang med at aktivere unge, der 
ikke har interesse i sport eller 
foreningsliv. 
Én af gruppens medlemmer er den 
lokale landbetjent, der har ”fingeren på 
pulsen” og gør allerede en stor indsats. 
Har allerede besigtiget 
Stationsbygningen for at afgøre, om 
bygningen kan bruges til mødested for 
unge mennesker, hvilket den er fundet 
egnet til. Kommunen er kontaktet for, 
om lokalet kan anvendes, også i forhold 
til Natteravnene. Der er identificeret en 
ret stor gruppe af potentielle unge 
brugere. 

 PARCELHUSGRUNDE – ØLGOD
I det nye område 
Skovkanten/Skovparken, beliggende i 
den nordvestlige del af Ølgod, er der 
kun 2 ledige byggegrunde til salg i 
Skovkanten, og ØU har længe ønsket 
igangsætning af byggemodning af 
yderligere 17 grunde i Skovparken.
Plan og Teknik forvaltning har nu 
godkendt igangsætning af 
byggemodning til færdiggørelse den 15. 
december forudsat godkendelse i Plan 
og Teknik Udvalget og af Byrådet. 

 ALM. BOLIGER PÅ ØSTERBRO – 
ØLGOD

Projektet for opførelse af 33 lejligheder 
planlagt start i 2021 hvor husene, der 
skal nedrives, har stået tomme siden 
01/01-2021 er nu udsat på grund af 
kraftig stigning af byggeudgifterne, og 
den sidste melding er til indflytning i 
2024. Det kan bevirke personer, der er 
på venteliste, pt. over 200 aktive, kan 
fravælge at bo i Ølgod.
ØU presser på for at få nedrivning 
udført inden sommerferien i år, idet 
husene begynder at forfalde (øjebæ). 

 FJERNVARMEGRUNDEN – 
BJERGEGADE, Ølgod

Grunden er solgt til Junge Byg der 



yderligere har købt to huse, således der 
kan opføres 12 boliger mod forventet 
en ny lokalplan lige efter 
sommerferien, derefter kan der søges 
om byggetilladelse.

 ØLGOD HANDEL OG ERHVERVSCHEF
Jens Wormstrup fratræder sin stilling 
pr. 31. maj 2022, men formanden for 
Ølgod Handel og Erhverv, Christian 
Breum Jakobsen, er trådt ind som ØHE-
repræsentant i Ølgod Udviklingsråd.

 TRAFIKGRUPPEN
Vedr. generelle trafikproblemer i Ølgod 
by
Der har der været besigtigelse med 
deltagelse af en repræsentant fra 
Politiet flere steder i Ølgod.
Fodgængerovergang ved Grønnegade.
Der er nu større behov for en 
fodgængerovergang end tidligere, idet 
der er flere bygninger i Skovparken og 
Demenscenteret. Det er kommunen 
der har den endelige beslutning om 
etablering af en fodgængerovergang.
Der er sendt en ansøgning til Plan og 
Teknik:
På vegne af en projektgruppe 
bestående af borgere og forældre til 
skolesøgende børn samt Trafikgruppen 
under Ølgod Udviklingsråd, fremsendes 
hermed en ansøgning om etablering af 
fodgængerovergang Grønnegade i 
Ølgod.

Cykelsti mellem Strellev og Ølgod
Lynevej er registret som trafikfarlig, og 
kommunen er igen blevet kontaktet. 
Kommunen har bekræftet, at de har 
modtaget alle informationer, de skal 
bruge. 

 EKSTERNE ØU 
MØDER/BORGERMØDER

Efter Corona kan ØU genoptage 
udemøder i landsbyerne Gårde, 
Krusbjerg, Lindbjerg og Strellev, 
møderne starter med eget rådsmøde 



på 1 time, derefter er borgerne 
inviteret. Det har tidligere været 
succesfuldt med stor interesse fra 
borgerne, derfor har vi planlagt et 
møde i Strellev den 14/06-2022.

UR Blåvandshuk: 
Intet i denne omgang

UR Helle Øst

UR Hodde, Horne, Sig og Tistrup:

UR Varde By:

UR Blåbjerg:

Til orientering og drøftelse

11. 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 oplyste, at arbejdet med RUBAN er kommet 
godt i gang igen, og at der er kommet et par nye steder 
med. Der arbejdes med en ny måde at sætte siderne op 
på, og der vil blive afholdt kurser om dette. Kurserne er 
gratis for medlemmer, og det vil blive annonceret via 
RUBAN-siderne

Karsten Madsen er i fuld vigør, men foreningen vil gerne 
nye folk med.

Der blev spurgt ind til, hvordan man kommer højt 
op/øverst i en googlesøgning. Anbefalingen fra Karsten 
Madsen er at sørge for at lægge nyt indhold på siden 
fremfor at betale til google.

Lydum betaler til google.

12. 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

Walther Sørensen sidder i komiteen for kåring af årets 
skulderklap sammen med tre andre.

Det har været lidt trægt at få gang i nomineringerne, og 
Walther opfordrer FUR til at indstille emner til ham. Det 
kan både være enkeltpersoner eller grupper, som kan 
vinde prisen. Der skal indsendes en begrundelse for 
indstillingen, og der er løbende uddeling af prisen.



Til orientering

13. Korte orienteringspunkter (10 
minutter)

a) Indtastning af friluftsdata (10 
minutter)

Der har pågået en proces med at få 
synliggjort de lokale naturområder, 
faciliteter m.m. og systemet er nu 
klar til indtastning. Der gives en kort 
introduktion til systemet, der har 
været præsenteret for gruppen, der 
arbejder med indlandsturisme.

Til orientering

Lisbeth Linding orienterede om, at der nu kan indtastes 
information om lokale perler og naturområder. 
Informationerne skal indtastes via en formular, og 
informationerne vil efter indtastning blive synlige på 
forskellige online platforme, bl.a. udinaturen.dk. 
Systemet er blevet præsenteret for gruppen, der 
arbejder med indlandsturisme, men det er åbent for alle.

Lisbeth Linding vedhæfter sammen med referatet en 
guide til indtastning i systemet.

Spørgsmål kan rettes til friluftsdata@varde.dk 

14. Eventuelt (10 minutter) Walther Sørensen fortalte, at Billum har spurgt Varde 
Kommune om at få en placebranding-side. Da svaret var 
nej, har byen selv produceret en, som offentliggøres i 
weekenden (11.-12. juni) til byfesten.

Walther Sørensen oplyste også, at han har haft kontakt 
med Claus Vestland Jeppesen for at takke ham for 
samarbejdet gennem tiden. Der var en hilsen til FUR fra 
Claus Vestland.

Claus Larsen anbefalede at kigge på hjemmesiden 
comevisit.dk, som indeholder Karsten Madsens billeder, 
som må bruges kvit og frit.

Lisbeth Linding har deltaget i en konference om 
fremtidens mobilitet, hvor der var oplæg fra forskellige 
aktører, som udbyder fx dele-biler, -cykler og -busser. 

Lisbeth Linding orienterede om, at der er en ekstra 
ansøgningsrunde til LAG-midler med frist mandag den 8. 
august. 
Ligeledes blev der informeret om, at der skal stiftes en ny 
lokal aktionsgruppe (LAG). Den stiftende 
generalforsamling for den nye forening afholdes den 30. 
august kl. 19 - 21. Information om sted følger.

15. Næste møde: (5 minutter)

Dato for det kommende møde er 
fastsat til onsdag den 31. august 2022.

Agerbæk Hotel blev valgt. 

Peter Zahle Larsen arrangerer en rundtur i byen mellem 
16-17.

mailto:friluftsdata@varde.dk


Sted:

Til beslutning


