
Til repræsentanter fra Byrådet, Udviklingsrådene                                                 
samt forvaltningen i Varde Kommune

Forårsmødet mellem Byrådet og Udviklingsrådene den 18. april 2018  

Hermed, som tidligere meddelt, dagsorden til ovennævnte møde, der afholdes 
onsdag den 18. april, 2018, kl. 17.00 – ca. 21.00 i Helle Hallen, Vrenderupvej 
40, 6818 Årre 

Velkomst ved borgmester Erik Buhl. 

1. ”Rigets tilstand” 
Kort status ved borgmester Erik Buhl herunder orientering om det nye 
byråds visioner for den kommende periode 

2. Præsentation af medlemmerne af byrådet
Alle byrådsmedlemmer giver en kort præsentation af sig selv (maks. 1 minut 
pr. person)

3. Hovedtema: Udviklingsrådenes fremtidige virke
Præsentation af hovedpunkterne i evalueringen af udviklingsrådene ved 
chefkonsulent Jørgen Nielbæk.

Præsentationen danner grundlaget for den efterfølgende workshop med det 
formål at fastlægge principper for udviklingsrådenes fremtidige virke, 
herunder formål, samarbejdsform m.m.

4. Status på Vi i Naturen
Orientering om Varde Kommunes arbejde med Vi i Naturen og en kort 
status på fremtidsplanerne for visionen

5. RUBAN
Status på ”Projekt for kommunikation og nyhedsformidling i Varde 
Kommunes bysamfund” ved Claus Vestland Jeppesen, UR Helle Øst.
I henhold til beslutningen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24. marts 2015 skal der 
foretages en evaluering af projekt RUBAN, der forelægges på Byrådets forårsmøde med 
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6. Eventuelt

Pause med buffet før igangsættelsen af workshoppen under punkt 3, og før dialogen ved bordene.

Af hensyn til det praktiske arrangement, og fordeling ved bordene, skal vi bede om tilmelding 
til Lisbeth Højvang Linding på lisl@varde.dk senest onsdag den 11. april. Husk at oplyse navn 
og udviklingsråd. 

Vi glæder os til at se rigtig mange til forårsmødet, og indbydelsen gælder samtlige repræsentanter fra 
udviklingsrådene og ikke kun formændene. 

Venlig hilsen

Erik Buhl
Borgmester 

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør


