
 
 

 

 

 

 

11-04-2017 

Referat til ekstraordinært møde i Fælles Udviklingsrådet 
 

Tirsdag den 11.4.2017 kl. 17.00 – ca. 19.30 på Varde Kommune, Bytoften 1, 6800 Varde 
 

Mødedeltagere: Bjarne Buhl, Blaabjerg; Ole Diget Jensen, Blåvandshuk; Claus Vestland 

Jeppesen, Helle Øst; Heino Mølholm, HHST; Karin Nielsen, Skovlund-Ansager; Jens Nielsen, 

Varde By; Walther Bech Sørensen, Varde Opland; Carl Holst, Ølgod; 

Lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding 

Deltog ikke: Finn Ladegaard, Helle Vest 

Dagsorden 

 

 

 

Referat 

1. Årets Landsby 2017.  
Årets Landsby er en anerkendelse af de 
mange ildsjæle, der gør et kæmpe stort 
arbejde for at skabe liv og udvikling i 
landsbyerne og i landdistrikterne samlet 
set.  
 
Årets tema er ”Den digitale landsby”, 
hvor både ildsjæle og adgang til digital 
infrastruktur spiller centrale roller. 
Derudover samler interessen sig om 
landsbyer med under 2.000 indbyggere, 
der har en udviklingsplan, og som er 
organiseret med et lokalråd eller 
lignende.  
 
Indstillinger til den landsdækkende 
konkurrence skal fremsendes til 
Landdistrikternes Fællesråd senest den 
18. april 2017.  
 
Forud for den landsdækkende 
konkurrence kårer Varde Kommune en 

Ansager blev af FUR valgt til årets landsby i 
Varde Kommune 2017. 
Varde Kommunes presseafdeling hjælper 
med pressedækningen vedr. 
offentliggørelsen. Ligeledes hjælper Varde 
Kommune med at kvalificere ansøgningen 
inden videresendelse til den landsdækkende 
konkurrence. 
 
Karin Nielsen, UR Skovlund-Ansager, er 
kontaktperson til Ansager Byudvikling, som 
har indsendt ansøgningen. 
 
Det blev pointeret, at det står alle ansøgere 
fra Varde Kommune frit for at indsende deres 
ansøgning til den landsdækkende 
konkurrence. 
 
Argumenter for valget af Ansager som Årets 
Landsby i Varde Kommune 2017 er 
vedhæftet som separat fil. 
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lokal vinder af ”Årets Landsby i Varde 
Kommune 2017” med de samme kriterier 
som den landsdækkende konkurrence. 
FUR udgør dommerkomiteen. 
Vinderen af den lokale konkurrence 
fremsendes derefter til den 
landsdækkende konkurrence.  
De indsendte ansøgninger sendes til FUR 
fredag den 7. april, og den lokale vinder 
udvælges på mødet. 
 
Til drøftelse og beslutning. 

2. Parkering i byområder med græsrabat 
Opfølgning på tidligere punkt vedr. 
parkering i yderrabat. Forslag til 
formulering til Udvalget for Plan og Teknik 
er vedhæftet. 
 
Til drøftelse og beslutning 

Det blev besluttet, at Lisbeth Højvang Linding 
arrangerer et møde med Thomas Jaap, hvor 
Walther Sørensen og evt. flere deltager på 
vegne af FUR.  
 
Forvaltningen skal kontakte Folketingets 
Trafikudvalg inden mødet. 

3. Besøg af repræsentant for Stafet for livet 
En repræsentant fra Stafet for livet, en 
aktivitet under Kræftens Bekæmpelse, 
deltager under dette punkt for en kort 
præsentation af Stafet for Livet, som løber 
af stablen den 17.-18. juni 2017.  

 
Til orientering 

Karen Bloch Eskesen, pr-ansvarlig, og Gudrun 
Lykkesgård, kasserer for Stafet for Livet, 
deltog for at give en orientering om 
arrangementet og uddele materialer. Stafet 
for Livet løber af stablen den 17.- 18. juni på 
Ølgod Stadion (samme weekend som 
Kløverfesten). Stafet for Livet havde et 
overskud på 389.000 kr. i 2016, og der 
arbejdes intenst med, at alle udgifter dækkes 
af sponsorer. Arrangementet foregår over 24 
timer, men man behøver ikke være der i alle 
24 timer, blot skal der være 1 aktiv deltager 
hele tiden. 
 Der er pt. tilmeldt 21 hold, mod 34 sidste år, 
så der mangler tilmeldinger. Det koster 100 
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kr./person at deltage, og man kan deltage på 
det åbne hold, hvor man kan komme og gå, 
eller man kan tilmelde sit eget hold 
(holdkaptajn kræves).  
Dato for tilmelding af et hold er 10. juni til: 
elisabethnordentoft@hotmail.dk 
 
For mere information: stafetforlivet.dk 
 
Informationsmateriale om arrangementet er 
vedhæftet med referatet. 

4. Eventuelt.  
 
 

Budgetønsker 2018 fra Udviklingsrådene: 
Lisbeth Højvang Linding videresender mail fra 
økonomiafdelingen vedr. budgetproceduren 
for den kommende budgetlægning. Deadline 
for indsendelse af forslag fra 
Udviklingsrådene er den 15. maj til: 
lisl@varde.dk 
 
Skabelon til skrivelser: 
Der er et ønske om, at der benyttes en mere 
papirbesparende skabelon til dagsordener, 
referater m.m. end den hidtidige. Lisbeth 
Højvang Linding undersøger dette. 
 
Forårsmødet den 16. maj: 
Der arbejdes med emnet ”Landsbyklynger” 
som tema til det kommende forårsmøde. 

5. Næste møde. 
Tirsdag den 2. maj kl. 17.00.  
Sted kommunikeres sammen med 
dagsorden for mødet. 
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