
Referat fra møde i Det Fælles Udviklingsråd 

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Hodde Kro, Vejlevej 4, 6852 

Tistrup 
 

Mødedeltagere: Bente Staal, Blåvandshuk – Claus Larsen, Blaabjerg – Claus Vestland Jeppesen, Helle Øst – 

Jens Nielsen, Varde By – Hans Julius Jacobsen, Varde Opland – Carl Holst, Ølgod – Finn Ladegaard, Helle 

Vest – Rikke Winterskov, HHST – Hanne Klausen, Skovlund-Ansager – lokalsamfundskonsulent Lisbeth 

Højvang Linding, Varde Kommune. 

Kommunaldirektør Mogens Pedersen deltager i pkt. 1, bosætningskoordinator Louise Wiemann deltager i 

pkt. 1 og 2. Bjarne Buhl, formand for RUBAN, deltager i punkt 3. 

Claus Larsen, UR Blåbjerg, deltog på mødet fra og med punkt 3. 

Dagsorden Referat 

1. Borgerinddragelse i den 
økonomiske proces (20 
minutter) 
 
Varde Byråd ønsker at få 
udarbejdet et potentialekatalog, 
hvor borgerne og medarbejderne 
bliver involveret i at finde ud af, 
hvordan opgaver kan blive løst 
på en ny måde til færre penge. 
Det er forventningen, at der 
herved kommer en anden type 
forslag end det, forvaltningen 
selv kan bidrage med. 
Udviklingsrådene ønskes 
inddraget i denne proces. 
 
Kommunaldirektør Mogens 
Pedersen forelægger punktet. 
 
Til orientering og drøftelse 

 

Kommunaldirektør Mogens Pedersen orienterede om, at der 
til budget 2021 skal udarbejdes et potentialekatalog på 60 
mio. kr. I den forbindelse har Byrådet besluttet at inddrage 
kommunens borgere og ansatte til at hjælpe med at finde 
forslag til besparelser for 10 mio. kr. Tankegangen er, at de 
fleste går rundt med ideer til noget, der kunne gøres 
anderledes/bedre eller slet ikke burde udføres af kommunen.  
 
Der afholdes 2 workshops, hhv. tirsdag den 21. april i Ølgod og 
lørdag den 25. april i Varde, hvor der på hvert møde vil være 
forskellige temaer til drøftelse. Der vil være hjælpespørgsmål 
til at hjælpe deltagerne på vej i drøftelserne. Det blev 
pointeret, at formålet er at få input, og det vil stadig er 
politikerne, som beslutter, hvad der i sidste ende bliver 
vedtaget. Der vil blive et arrangement som opfølgning på 
processen i efteråret, hvor deltagere og andre interesserede 
vil blive inviteret. 
 
FUR blev spurgt, om de vil være behjælpelige med at finde 2-3 
personer fra hver deres område til at deltage i denne proces. 
Det kan være udviklingsrådsmedlemmer, men også meget 
gerne andre interesserede borgere fra lokalsamfundet. 
Der vil også komme en annonce i lokalaviserne, som har til 
formål at få andre interesserede til at melde sig til møderne. 
 
FUR var med på opgaven og det blev aftalt, at Lisbeth Linding 
sender den elektroniske version ud til videreformidling i 
lokalsamfundene. 
 
Frist for at tilmelding er den 13. marts til Ida Mikkelsen på 



imik@varde.dk. Det foretrækkes, at der gives en samlet 
tilmelding pr. udviklingsråd og gerne med information om, 
hvilket emne hver enkelt deltager ønsker at drøfte. 
 
Det blev foreslået, at der laves en elektronisk forslagskasse, a 
la ”giv et praj”, hvor borgere kan indsende forslag direkte. 
 

2. Bosætning – opfølgning på 
efterårsmødet og den videre 
proces (25 minutter) 
 
Bosætning var temaet for 
efterårsmødet i 2019, og på det 
seneste FUR møde blev det aftalt 
at sætte punktet på dagsordenen 
igen. 
 
Bosætningsstrategien blev sendt 
til kommentering hos 
udviklingsrådene i forlængelse af 
efterårsmødet, og strategien blev 
godkendt af Byrådet den 4. 
februar 2020.  
 
Louise Niemann begyndte den 1. 
januar 2020 som 
bosætningskoordinator i Varde 
Kommune, og hun har som en af 
de første opgaver taget fat i 
opgaven at planlægge 
udrulningen af strategien. 
 
Louise Niemann fremlægger 
planen for udrulning af 
bosætningsstrategien og de 
aktiviteter og den synliggørelse, 
som er planlagt på nuværende 
tidspunkt.  
 
Til drøftelse og orientering 
 

Bosætningskoordinator Louise Niemann fortalte om det 
arbejde, som er sat i gang i forlængelse af den vedtagne 
bosætningsstrategi. Hun nævnte udpegning af boligområder, 
opbyggelse af sociale netværk via netværk for østeuropæere 
der flytter til kommunen, og studenternetværk i Århus og 
Odense og samarbejder med virksomheder ift. praktikophold 
samt genindførelse af lokale velkomstambassadører. 
Ligeledes orienterede hun om de kommende workshops, hvor 
der skal indsamles materiale til de hjemmesider, som skal 
opbygges for udvalgte byer og målrettes tilflyttere. Der skal på 
de planlagte workshops, hvor kommuneplan også skal drøftes, 
indsamles autentisk materiale, som et team af professionelle 
tekstforfattere, fotografer m.m. skal bearbejde til 
hjemmesiderne med en sammenlignelig struktur. 
 
Bosætningshjemmesiderne affødte diskussion, da der i FUR er 
meget forskellige holdninger til, om nye hjemmesider er en 
god ide eller ej. Det blev drøftet, om der hellere skulle bygges 
videre på allerede eksisterende, lokale hjemmesider, om 
behovet for en forenkling og bedre strukturering af 
kommunens eksisterende hjemmeside, domænenavne, 
RUBAN hjemmesider, platform, links til andre sider, frekvens 
for opdatering af siderne og mulighederne for de små 
landsbyer. 
 
Hans Julius Jacobsen, UR Varde Opland, omdelte et notat om 
Storbyregion Esbjerg. Notatet beskriver en samarbejdsaftale 
mellem Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner med bl.a. fokus på 
bosætning. Hans efterlyste handlinger fra Varde Kommune i 
forhold til denne aftale, og at elementerne i aftalen bliver 
mere synlig i Varde Kommunes arbejde med bosætning. 

 

Det blev aftalt, at der indkaldes til et møde med Jørgen 
Nielbæk for en afklaring vedr. bosætning og hjemmesiderne.  
Mødet blev afholdt den 26. februar på Varde Rådhus. 
 
Der blev også aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal 
arbejde med synliggørelse af lokalsamfundene, hvorfor punkt 
5 og 6 på dagsordenen blev udskudt. 

3. RUBAN - status på aktiviteter 
(20 minutter) 

 

Formand for RUBAN, Bjarne Buhl, orienterede om det arbejde, 
der er pågået i den nye bestyrelse siden den ekstraordinære 
generalforsamling i 2019. Bestyrelsen har gang i en masse ting, 

mailto:imik@varde.dk


Carl Holst, UR Ølgod, har ønsket 
at få punktet på dagsordenen, da 
han efterspørger information om 
fremdriften med vedtægter, 
generalforsamling m.m. for 
RUBAN.  
 
Carl Holst mener, at der bør være 
en opdatering fra RUBAN på 
hvert FUR møde. 
 
Formand for RUBAN Info, Bjarne 
Buhl, deltager på punktet og 
giver en orientering. 
 
Carl Holst indleder punktet. 
 
Til orientering og beslutning 
 

har fundet sige ben, arbejder effektivt, og alle vil det bedste 
for RUBAN. 
 
Generalforsamlingen stillede 2 opgaver til bestyrelsen: få 
aktiveret LAG midlerne og få revideret vedtægterne. 
Vedtægterne er skåret ned til 2 sider, men foreningen er 
nødsaget til at bibeholde de nuværende vedtægter for at få 
adgang til LAG midlerne. 
 
I forhold til LAG midlerne er der indledt et samarbejde med 2 
konsulenter om at afholde workshops, hvor de frivillige skal 
undervises i at producere den gode historie og tage gode 
billeder. Alle kan deltage i disse workshops – ikke kun dem, 
som allerede har en RUBAN-hjemmeside. Opfordringen gik 
derfor på at viderebringe budskabet om, at alle kan møde op 
og få hjælp til at skabe relevant indhold på deres hjemmeside. 
RUBAN har også investeret i foto/video-udstyr, som frivillige 
kan benytte (betingelserne for dette er underudarbejdelse). 
 
Alle skulle gerne have fået en invitation til arrangementet den 
26. februar. Invitationen ligger også på RUBAN’s hjemmeside 
www.ruban.nu.  
 
Bjarne Buhls orientering affødte en drøftelse om RUBAN, bl.a. 
om udviklingen af systemet og ressourcerne til at løfte denne 
opgave. Bjarne Buhl forklarede, at det er noget af det næste, 
bestyrelsen skal kigge på og henviste i øvrigt til 
generalforsamlingen, som er forummet til at drøfte disse 
emner. 
 
Carl Holst, UR Ølgod, havde med sit ønske om at få punktet på 
dagsordenen, lagt op til en stillingtagen til, om der på hvert 
FUR møde skal gives en status på arbejdet i RUBAN. Claus 
Larsen, UR Blåbjerg foreslog, at en af de to medlemmer af 
RUBAN bestyrelsen, som også sidder i FUR, kan give en 2 
minutters status fra RUBAN under punktet, Bordet rundt, når 
der er noget at berette om. 
 

4. Bordet rundt (20 minutter) 
 

To minutters status fra hvert 
udviklingsråd.  
 
Til orientering 
 

UR Skovlund-Ansager:  
Udviklingsrådet er spændt på det nye ”inno-center”, som 
udviklingsrådet støtter op om. Den 4. februar havde Ansager 
Byudvikling indbudt til borgermøde for at få inspiration til 
byudviklingsplanen. Deltagerne på mødet kunne melde sig til 
de foreslåede tiltag efter interesse.  En facilitator fra 
kommunen deltog. Der afholdes generalforsamling den 26. 
marts. 
 
UR Ølgod (ØU): 
Udviklingsrådet har p.t. et tæt samarbejde med Ølgod Handel 

http://www.ruban.nu/


& Erhverv (ØHE), da formanden også har opgaven som 
erhvervsudviklingschef, mens Kirstine er på barsel i endnu 1½ 
måned. Olgod.dk hjemmesiden, som ØHE står for, bliver nu 
opdateret med hjælp fra ØU, dvs. nyheder og kalender; 
desuden er listen over foreninger og formænd er ikke helt up-
to-date. 
I forhold til lokalplanen for Ølgod bymidte, inklusiv muligheder 
for alm.- og ordinær ejer/udlejningsbyggeri, har ØU sammen 
med ØHE og borgerforeningen arbejdet meget med 
kommunen, og det er godt på vej i systemet. 
Lokalplanen for et Netto byggeri på Østerbro er nu vedtaget, 
men der er pt. ingen aktuel plan for opstart af byggeriet. 
Nedbrydning af huse, hvor Rema skal bygge, er godt på vej. 
ØU’s årsmøde er den 19. marts: her er 4 ildsjæle på valg, og 
resten bliver udpeget af foreningerne/organisationerne. Rådet 
rummer i alt 15 medlemmer.  
Læringsbroen ved Guldsmedesøen er nu etableret og skal 
indvies i foråret sammen med skolebørnene.  
Den 6.1.2020 havde ØU et fællesmøde i Skovlund med UR 
Skovlund-Ansager, hvor muligheder for et tværsamarbejde 
blev drøftet, f.eks. 

 Cykelsti fra Adelvej til Krusbjerg 

 Synliggøre attraktive grønne områder 

 Skiltning langs stier 

 Forslag om nye film 
 
UR Helle Vest: 
Der arbejdes med et projekt om Karlsgårde Sø og den gamle 
kanal. Der er nedsat en arbejdsgruppe for hele området, inkl. 
politikere, med formålet at få fortalt historien og den positive 
fortælling om området. Generalforsamling er den 25. marts, 
hvor der skal drøftes bosætning og tiltrækning af nye borgere; 
mangler i den forbindelse en oplægsholder i stedet for Louise 
Niemann. 
 
UR Varde Opland:  
Der arbejdes med Vidagerhus, hvor der søges en løsning til de 
gode bygninger, som står til rådighed. Projektet omkring 
broen ved Janderup Ladeplads nød ikke fremme i kommunens 
budget, men projektgruppen lader sig ikke slå ud af den grund. 
Alslev børnehave og skole er overbooket, hvorfor der drøftes 
løsninger for dette. Alslev har taget kontakt til Jørgen Nielbæk 
for at få hjælp til et lokalt projekt. I MOT skal de i gang med at 
udarbejde en udviklingsplan. 
 
UR Varde By: 
Her skal også igangsættes en udviklingsplan (via et Gør-det-
selv-kit). Udviklingsrådet har netop lagt et projekt ind i 
Realdanias Underværker; projektet vedrører hvælvinger på 



Skt. Nikolaj Kirkeplads. Alle blev opfordret til at stemme på 
projektet på Realdanias hjemmeside: 
https://www.undervaerker.dk/projekter 
Projekt Vadehavs-camino udvikles i samarbejde med UR Varde 
Opland - ideen er at skabe en pilgrimstur langs vadehavet, og 
det bliver positivt modtaget både nationalt og internationalt.  
I Varde Syd er der gang i frivillige arbejdsgrupper, og der har 
været et positivt møde med P&T. Udviklingsrådet har en fast 
dialog med Varde Handel med henblik på at skabe mere liv i 
byen. Liv Thøger-Aldahl fra Destination Vesterhavet er 
inviteret til en byvandring i Varde for at diskutere 
indlandsturisme. Udviklingsrådet deltager på boligmessen i 
Fritidscenteret, og der er nedsat en arbejdsgruppe vedr. Nysø 
og infrastrukturen dertil. Ønsket er en cykelsti. 
 
UR Blåvandshuk: 
Er startet op med de nye vedtægter og er et ganske nyt 
udviklingsråd med 11 nye medlemmer og bare 2 gengangere. 
Der er konstituerende møde den 25. marts. Det bliver et stort 
udviklingsråd med mange medlemmer, som skal blive enige. 
Der var en hilsen fra afgåede FUR medlem, Anne Marie 
Slaikjær. 
 
UR Helle Øst: 
Har haft møde med alle de lokale borgerforeninger og øvrige 
foreninger. Der arbejdes med en fælles bosætningsplan for 
Helle Øst. Dato for årsmøde er ikke fastlagt endnu, men det 
bliver sidst i april. Helle Øst fortsætter med de samme 
vedtægter som tidligere. 
 
UR HHST:  
Hodde: afventer godkendelse af udviklingsplan 2.0; der er 
solgt 3 huse, og forsamlingshuset søger midler til forbedring af 
deres handikaptoiletter. 
Horne: har afholdt en velbesøgt nytårskur. Har også afholdt 
”Velkommen til Horne”, hvor der var 199 tilmeldte, og hvor 
foreninger og institutioner fremviste deres ting. Har afholdt 
workshop om kommunikation for at få byen mere i medierne, 
og afholdt kreativ festival i hallen. Der planlægges en MGP-fest 
og en baby brunch (inspireret af lignende arrangement i Sig). 
Vikingelunden har fået tildelt 100.000 kr. fra LAG, og byen har 
opnået 5 blomster i projekt ”Blomstrende landsby”. 
Sig: afventer bedre vejr for at kunne komme i gang med 
projekt ”Sig Naturpark”. Den sidste nye udstykning på 
Kastanjevej er nu solgt. En ny hjemmeside er under opbygning. 
Der var stor opbakning til et halloween-arrangement afholdt 
af Sig Borgerforening. 
Tistrup: Her arbejdes med projekt ”Byens Hjerte” ved skole og 
hal. Projekt ”Bro” er færdigt, og der arbejdes på at færdiggøre 

https://www.undervaerker.dk/projekter


Yderikparken. Der arbejdes på at forbedre anlægget yderligere 
bl.a. med legeplads. 
 
UR Blåbjerg:  
Der afholdes generalforsamling i uge 9; de fleste medlemmer 
er udpeget. Nr. Nebel skal graves op for separatkloakering 
over de kommende 3 år i turistsæsonen. Borgerforeningen har 
indsendt en høring og fået medhold i at ændre noget i 
timingen. Udfordringen med forsvarets kørespor fylder i 
lokalområdet, og på generalforsamlingen er der lagt op til en 
drøftelse af dette med en repræsentant fra forsvaret. I forhold 
til den tidsubegrænsede parkering i Nr. Nebel er det besluttet 
at gøre ordningen permanent. 
 

5. Synliggørelse og kommunikation 
for lokalsamfund, herunder nye 
film til udviklingsrådene (20 
minutter) 

 
Claus Vestland Jeppesen, UR 
Helle Øst, har ønsket ”Plan for 
synliggørelse og kommunikation” 
på dagsordenen, for en 
overordnet plan for udviklingen i 
lokalsamfund, specielt i 
forbindelse med 
bosætningsstrategien. 
 
Carl Holst, UR Ølgod, har ønsket 
et punkt vedr. nye film til 
udviklingsrådene på 
dagsordenen, da UR Ølgod ser et 
behov for opdaterede film og ser 
en mulighed for at få en 
økonomisk mere fordelagtig pris 
på film, hvis flere udviklingsråd 
går sammen. 
 
 
Emnerne drøftes samlet og 
sammenholdes med de 
informationer, som fremkommer 
under punkt 2. bosætning. 
 
Carl Holst og Claus Vestland 
Jeppesen indleder punktet. 
 
Til drøftelse 
 

Punktet blev udskudt. 



6. Plan for online værktøjskasse og 
uddannelse (15 minutter) 

 
Claus Vestland Jeppesen, UR 
Helle Øst, har ønsket et punkt på 
dagsordenen ang. plan for online 
værktøjskasse og uddannelse for 
udviklingsråd foreninger, samt 
agendaliste med årshjul og 
kalender med flere. 
 
Claus Vestland Jeppesen indleder 
punktet. 
 
Til drøftelse 
 

Punktet blev udskudt. 

7. Flygtningemuseet i Oksbøl (15 
minutter) 
 
Punktet er ønsket af Jens 
Nielsen, UR Varde By. Jens 
ønsker en drøftelse af, om 
udviklingsrådene skal støtte 
museumsprojektet, som er åben 
for crowdfunding.  
  
Jens Nielsen indleder punktet. 
 
Til drøftelse og beslutning 

 

Jens Nielsen, UR Varde By opfordrede udviklingsrådene til at 
bakke op om projektet ”Flugt” pga. dets internationale 
potentiale og de muligheder, det giver for turismen i 
kommunen. Jens mener, at udviklingsrådene ved at stå fælles 
om at støtte projektet økonomisk (med 1000 kr. pr. råd) vil 
kunne lave PR for udviklingsrådene. 
 
UR Blåvandshuk har allerede støttet projektet med 3.500 kr. 
fra rådets 2019 bevilling. 
UR Blåbjerg har ikke haft emnet på dagsordenen endnu, men 
rådet vil måske støtte, da projektet ligger ”i baghaven”. 
 
UR Helle Øst har heller ikke haft emnet til drøftelse i rådet 
endnu. 
 
Tilbagemeldingen fra de øvrige udviklingsråd var, de moralsk 
støtter op om projektet, men at de principielt ikke mener, at 
de penge, som er givet til lokalområderne, skal gå til et sådant 
projekt. Det er en opgave for Varde Kommune. 
 

8. Økonomi i Varde Kommunes 
budget afsat til drift af 
lokalsamfundsarbejdet (25 
minutter) 

 
På FUR møde den 3.12.2019 blev 
det aftalt at sætte et punkt vedr. 
FUR’s økonomi på dagsorden for 
en drøftelse af økonomien for 
2020. Der er i 2020 afsat 133.500 
kr. til driften af 
lokalsamfundsarbejdet i Varde 
Kommune. 

Økonomien blev drøftet. 
 
Egnede lokaler til forårs- og efterårsmøder blev vendt; haller 
og lokale huse blev foreslået.  
Bente Staal, UR Blåvandshuk undersøger muligheden for at 
benytte officersmessen i Oksbøl.  
Hans J. Jacobsen, UR Varde Opland, undersøger Alslev Hallen. 
Agerbæk Hallen, som indvies i sommerferien, blev foreslået. 
Det er vigtigt, at der er godt AV-udstyr, og at bespisning kan 
afvikles effektivt. 
 
Årets Landsby blev vendt, og igen blev det efterspurgt, at 
temaet for konkurrencen meldes ud fra Landdistrikternes 



 
Udspecificeret opgørelse for 
2019 er vedhæftet som bilag 
sammen med dagsorden. 
 
Til drøftelse 
 

Fællesråd i god tid, og at der er god tid til at afholde den lokale 
konkurrence. Jens Nielsen, UR Varde By, foreslog, at der findes 
en helt anden form for den lokale konkurrence. 
 
Der skal gives referat til FUR fra møderne i KL’s 
Landdistriktsnetværk. 
 

9. Korte orienteringspunkter 
 

a. Fællesmøde med 3 
repræsentanter fra alle 
udviklingsråd mandag den 16. 
marts 2020 (10 minutter) 
 
Arbejdsgruppen med Finn 
Ladegaard, Claus Larsen, Walther 
B. Sørensen og Lisbeth Linding 
mødtes den 6.2.2020 for at 
planlægge mødet, som har til 
formål at drøfte udfordringer og 
potentialer i og på tværs af 
udviklingsråd. 
 
Claus Larsen giver en status på 
planlægningen.  
 
Til orientering og beslutning 
 

b. Forårsmødet torsdag den 23. 
april 2020 (5 minutter) 
 
Datoen for forårsmødet mellem 
udviklingsrådene og byråd er 
fastsat til tirsdag den 23. 
oktober. Udvalget for Økonomi 
og Erhverv er tovholder på 
mødet, og der arbejdes med FN’s 
Verdensmål som det 
overordnede tema for mødet 
med arbejdstitlen: ”Fra 
verdensmål til Vardemål”. 
 
Der gives en status på 
planlægningen.  
 
Til orientering 
 

 
c. Status for kommuneplan-

 
 
Fællesmødet er en del af den nye Udviklingsrådsmodel version 
2.0, hvor der lægges op til, at repræsentanter fra 
udviklingsrådene og FUR mødes for at drøfte udfordringer og 
potentialer på tværs af udviklingsrådene. Claus Larsen 
redegjorde for gruppens tanker for mødet og gennemgik 
planen for aftenen (vedhæftet sammen med referatet).  
 
FUR bakkede op om det fremlagte, og det blev aftalt, at 
Lisbeth Linding sender en invitation ud til FUR til 
videreformidling i udviklingsrådene så snart som muligt. 
Invitationen blev udsendt den 27. februar 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisbeth Linding orienterede om, at temaet ”FN’s verdensmål” 
er overordnet tema for efterårsmødet. Der arbejdes med at 
sammensætte et indhold for mødet, hvor verdensmålene 
bringes ind i en lokal sammenhæng og bliver til ”Vardemål”. 
 
Invitation og dagsorden for forårsmødet udsendes sidst i uge 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til ny kommuneplan forventes færdig i december 2020 



revision (5 minutter) 
 
Der gives en overordnet tidsplan 
for kommuneplanvisionen med 
henblik på at synliggøre 
tidspunkter for udviklingsrådenes 
involvering. 
 
Der fremlægges en mere 
detaljeret plan på FUR mødet 
den 9. juni 2020. 
 
Til orientering 
 

med henblik på endelig vedtagelse og offentliggørelse i anden 
halvdel af 2021. 
 
I forhold til de valgte omdannelseslandsbyer, Hodde og 
Stausø, bliver de kontaktet i løbet af foråret 2020 for en 
vurdering af udviklingsmulighederne for de to byer. 
 
I løbet af foråret (og for nogle få byers vedkommende efter 
sommerferien) afholder forvaltningen workshops med 
kommunens større byer (med fokus på kommuneplan og 
bosætning) og med de mindre byer i fælles arrangementer.  
Efter disse workshops udarbejdes udkast til planhæfter, som 
forventes at blive sendt til gennemlæsning i byerne 
umiddelbart efter sommerferien 2020. 
 
På FUR møde den 9. juni vil der foreligge en mere detaljeret 
plan for kommuneplanarbejdet. 
 

10. Mødedatoer i 2020 (5 minutter) 
 
Lørdag den 14. marts: Rundtur 
med Udvalget for Plan og Teknik. 
I 2020 besøges UR Varde Opland, 
UR Blåvandshuk, UR Blåbjerg og 
UR Ølgod – i nævnte rækkefølge. 
 
Mandag den 16. marts: 
Fællesmøde med min. 3 
repræsentanter fra alle 
udviklingsråd 
 
Torsdag den 23. april 2020 kl. 
17.00 – 21.00: Forårsmøde 
 
Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 
17.00 – 21.00: Efterårsmøde 

 
Datoer til orientering til alle 
udviklingsrødder 

 

Datoerne blev taget til efterretning og videreformidles til 
udviklingsrådene. 
 

11.  Eventuelt (10 minutter) 
 

Hans Julius Jakobsen, UR Varde Opland, fremviste til 
inspiration en ”Alslevplakat”, som Alslev Borgerforening har 
udviklet og sælger. Prisen er 250 kr. pr. plakat, og det har indtil 
videre indbragt borgerforeningen ca. 16.000 kr. Interesserede 
kan henvende sig til Hans for yderligere information. 
 

12. Næste møde: (5 minutter) 
 
Tirsdag den 9. juni kl. 17.00 – ca. 

Ølgod Bryghus blev besluttet. 
Tema for efterårsmøde skal drøftes på mødet. 



21.00 
Sted: Ølgod Bryghus eller andre 
forslag? 

 

 


