
Referat til møde i Fælles Udviklingsrådet

Torsdag den 19.04.2018 kl. 16.30 – ca. 18.00 på Smagsgalleriet, Torvet 3, 6823 
Ansager

Mødedeltagere: Bjarne Buhl, Blaabjerg – Kristian Støjberg, Skovlund-Ansager, Claus Vestland Jeppesen, 
Helle Øst - Jens Nielsen, Varde By – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl Holst, Ølgod – Finn 
Ladegaard, Helle Vest og Karl Kristian Jensen, HHST – lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding, 
Varde Kommune (referent)

Afbud fra Stine Skjoldhof Willadsen, Blåvandshuk

Dagsorden Referat
1. Bordet rundt 

To minutters status fra hvert Udviklingsråd

Til orientering

Punktet blev udskudt til næste møde 
den 24. maj kl. 17.00.

2. Årets Landsby i Varde Kommune 2018

Årets Landsby i Varde Kommune kåres forud for den 
landsdækkende konkurrence, som er udskrevet af 
Landdistrikternes Fællesråd og foreningen Landsbyer i 
Danmark. Deadline for indsendelse til den lokale 
konkurrence er fredag den 13. april og mandag den 30. 
april i den landsdækkende konkurrence.

Kriterierne er de samme i den lokale som i den 
landsdækkende konkurrence, og i 2018 er temaet ”Den 
samarbejdende landsby”, og fokus er bl.a. på 
bosætning og arbejdspladser.

De indsendte ansøgninger sendes til FUR, der udgør 
dommerkomiteen, senest mandag den 16. april, og den 
lokale vinder udvælges på mødet.

Til drøftelse og beslutning

Der var indsendt 5 ansøgninger fra:
Outrup
Billum
Alslev
Tistrup
Sig

Ansøgningerne blev fremsendt til FUR 
lørdag den 14. april.

Punktet indledtes med en runde, hvor 
hver deltager på mødet argumenterede 
for sin kandidat til titlen som Årets 
Landsby i Varde Kommune 2018.

Efterfølgende skred dommerkomiteen 
til afstemning, hvor 1. valgrunde skilte 
to byer fra; 2. valgrunde skilte endnu en 
by fra, hvorefter 3. valgrunde stod 
mellem Tistrup og Billum.

Pga. stemmelighed blev vinderen valgt 
ved lodtrækning mellem Billum og 
Tistrup, hvor Tistrup blev vinder af Årets 
Landsby i Varde Kommune 2018.

Karl Christian Jensen, UR HHST og 



Lisbeth H. Linding tog efterfølgende til 
Tistrup for at overbringe den gode 
nyhed og en flaske champagne til en 
repræsentant for Erhvervs- og 
Borgerforeningen.

3. Udpegning af 2 repræsentanter til ”Ad hoc gruppe til 
arbejdet med udviklingsrådenes fremtidige virke”

FUR skal udpege to personer til en gruppe med 
repræsentanter fra Udvalget for Økonomi og Erhverv 
samt forvaltningen, som skal arbejde med et oplæg til 
et fremtidigt koncept for udviklingsrådene.

Det anbefales, at FUR beslutter processen for 
udpegningen af disse to personer.

Til drøftelse og beslutning

Finn Ladegaard, UR Helle Vest vil gerne 
deltage i arbejdsgruppen.

Det blev aftalt, at repræsentanterne fra 
FUR drøfter i hvert sit udviklingsråd, 
hvem der kunne tænke sig at deltage i 
processen. 

Tilbagemelding til Lisbeth H. Linding 
senest mandag den 30 april.

4.  Eventuelt Sagen om opsætning af elmaster blev 
vendt. UR Helle Øst og UR Helle Vest vil 
indsende høringssvar. Frist for 
indsendelse er den 9. maj.

5. Næste møde: 

Torsdag den 24. maj kl. 17.00

På seneste møde blev Billum Kro eller Nymindegab Kro 
foreslået
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