
Referat møde i Det Fælles Udviklingsråd

Torsdag den 9. september 2021 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Årre Kro, Skolegade 14, 
6818 Årre. 
Der er rundvisning i Årre mellem 16-17 under ledelse af Claus Vestland Jeppesen. Mødested er Årre Kro. 
Giv gerne besked til Lisbeth Linding, hvis I ikke deltager i denne del.

Mødedeltagere: Bente Staal, Blåvandshuk – Agnethe Nielsen, Blaabjerg – Claus Vestland Jeppesen, Helle 
Øst – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl Holst, Ølgod – Ida Bruun, Helle Vest – Anton Nielsen, 
HHST – Hanne Klausen, Skovlund-Ansager – lokalsamfundskonsulent Lisbeth Højvang Linding, Varde 
Kommune.

Thomas Jaap, direktør for Plan, Kultur og Teknik deltager i punkt 3.

Afbud fra Inger Jakobsen, UR Varde By

Dagsorden Referat
1. Godkendelse af dagsorden (5 minutter)

Til beslutning

Godkendt med den ændring at punkt 3 og 
punkt 4 byttes rundt

2. Godkendelse af referat fra seneste møde den 
2.6.2021 (5 minutter)

Til beslutning

Godkendt

3. Dialogmøde med Udvalget for Plan og Teknik (30 
minutter)

Jf. Udviklingsrådsmodellen version 2.0 afholdes hvert 
andet år et to timers-dialogmøde mellem hvert 
udviklingsråd og Udvalget for Plan og Teknik (UPT). 
Lørdag den 15. august 2020 blev mødet holdt i en bus 
rundt i fire udviklingsråd (UR Varde Opland, UR 
Blåvandshuk, UR Blåbjerg og UR Ølgod). 
Der har efterfølgende været udfordringer i forhold til 
tilbagemelding og opfølgning på de på mødet 
diskuterede emner.

Dialogmødet er derfor sat på dagsordenen, med 
deltagelse af direktør Thomas Jaap, for at drøfte 
kommende dialogmøder mellem udviklingsråd og UPT. 

Under punktet drøftes forventningsafstemning, 
afvikling og opfølgning for dialogmøderne.

Da direktør for Plan, Kultur og Teknik 
Thomas Jaap var forhindret i at deltage 
fysisk på mødet, var det planen, at han 
skulle deltage online på Microsoft Teams.

FUR besluttede at udskyde punktet til det 
kommende FUR-møde den 29. november, 
da der var enighed om, at punktet skal 
drøftes ved fysisk fremmøde. 



I tidligere udsendt brev fra Thomas Jaap, udsendt den 
17.08.2021, er der foreslået et dialogmøde for UR 
Skovlund-Ansager, UR Helle Øst, UR Helle Vest og UR 
HHST den 30. oktober, 2021. Der ønskes en drøftelse 
med disse udviklingsråd om evt. udsættelse af mødet til 
foråret 2022, hvor det nye Udvalg for Plan og Teknik for 
den kommende byrådsperiode er nedsat.

Til drøftelse og beslutning

4. Drøftelse af ”Bordet rundt” (45 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 Hodde, Horne, Sig og Tistrup:
Hodde: 
 Der er ikke sket det store i Hodde siden sidst. 

Hodde har dog modtaget 200.000 kr. til projekt 
omkring forsamlingshuset. Det skal bruges til at 
forbedre udenom arealerne og adgang til 
Forsamlingshus skal laves mere digitalt. 

Horne: 
 Horne blev Årets Landsby i Varde og det blev 

fejret d. 21. august på den traditionelle Torvedag.
 Vikingelunden bliver officielt indviet på søndag d. 

29. august fra kl. 11.00 – 15.00. 
 Traditionelle aktiviteter opstartes med diverse 

foreningers generalforsamlinger og 
arrangementer.

 Dagli´ Brugsens grill arrangement afholdes på 
fredag d. 27. august.

 Der blev afholdt formandsmøde den 28. juni 
2021.

 Pt. er der 18 storke på vor skole, 18 nyfødte børn 
i 2021. 

Sig: 
 Afholdt GF i Sig Vækst i juni 2021. Tre 

medlemmer er trådt ud og nye er kommet til. 
 Arbejdet i Sig Naturpark skrider frem. Belysning er 

etableret, stier er færdige og det meste 
beplantning er lavet. Nu mangler vi blot at få 

UR HHST:
Der blev udtrykt en forhåbning om, at 
Horne havde en god dag med fejringen af 
Årets Landsby den 21. august.

UR Helle Vest:
Ida Bruun, UR Helle Vest, fortalte, at der er 
afholdt et fællesmøde med lokale 
borgerforeninger m.m. Mødet indeholdt 
gensidig orientering om, hvad 
foreningerne arbejder med, og der blev 
orienteret om nye tiltag. Det er blevet 
besluttet, at et sådant møde skal afholdes 
1 gang om året fremover.

UR Ølgod:
Carl Holst, UR Ølgod, fortalte, at der er 
udfordringer med toiletter i midtbyen. Pt. 
er toilettet ved Pagoden eneste toilet i 
midtbyen, og der arbejdes med at få de 2 
tidligere offentlige toiletter genetableret.

UR Skovlund-Ansager:
Der blev spurgt ind til SYMBO. Hanne 
Klausen havde ikke noget aktuelt nyt at 
berette, men hun formoder, at det går 
planmæssigt. Friedericke Bruhn arbejder 
fuld tid i projektet.

UR Varde Opland:
Walther Sørensen, UR Varde Opland, 
pointerede vigtigheden om at være 
opmærksom på de offentlige toiletter i 
lokalområderne, da det opleves, at en del 
offentlige toiletter nedlægges. Det var 
tilfældet for toilettet ved Kjelst, som ligger 
på privat grund, men skal holdes af Varde 



vartegnet (en større skulptur) op - dette forventes 
gjort inden for en måned. 

 De sidste seniorboliger er under opførsel - der har 
netop været rejsegilde. Når de står færdige er der 
bygget 14 boliger i alt. Alle er revet væk og der er 
fortsat behov, hvorfor muligheden for en etape 2 
er til stede. 

 Førsteprioriteten af nye projekter er "torvemiljø 
og forskønnelse af Vardevej" - her er der en 
færdig helhedsplan, som er præsenteret for 
Varde Kommune. Fondsgruppen er i gang med at 
søge alle relevante fonde og puljer. 

 Sportsfesten blev aflyst igen som følge af Corona, 
men der afholdes en festivaldag d. 28/8 af STIFs 
arrangementsudvalg 

 To grunde på Sofievej er solgt og den ene er nu 
bebygget og der har været indflytning 

Tistrup:
 Udviklingsplan for Hodde – Tistrup version 2.0 

godkendt.
 Tilskud på 250.00 kr til legeplads fase 2 (fitness 

banen) i anlægget er bevilget - Vi forventer 
fortsat at fase 1 også bevilges og at 
byggetilladelser også meddeles. - 5 af 22 nye 
grunde i Yderikparken er solgt og et pænt antal 
reserveret. - Planlagt vagtskifte i Erhvervs- og 
Borgerforeningen gennemført uden problemer. 
Skiftet får ingen større konsekvenser i forhold til 
relationerne til HT udvikling og HHST udvikling. 

 Fælles arrangement i Hodde-Tistrup planlægges 
til den 2. oktober 2021 - Forsat opbakning fra de 
store virksomheder og erhvervslivet.

 Varde Kommune har afsat penge til cykelstien 
mellem Tistrup og Sig. Nu afventer vi 
Vejdirektoratet

UR Helle Vest:
 I Næsbjerg arbejdes der med salg af byggrunde i 

ny udstykning, Nordenskov har fokus på LAR 
(lokal afledning af regnvand) på de to 
gennemgående veje.

 Bosætning er et gennemgående tema i hele vores 
område.

 URHV har inviteret til årligt fællesmøde mellem 
borgerforeninger og beboerforeninger i URHV 
området d. 8/9.

Kommune. Toilettet blev reddet på 
målstregen. FUR finder det urimeligt, at 
kommunen efter deres mening ikke 
opfylder behovet for offentlige toiletter, 
også set i lyset af kommunens 
turismesatsning.
Walther Sørensen efterlyste, i 
sammenhæng med kommunens invitation 
til borgermøder om boliger og 
fællesskaber for seniorer, en melding på, 
hvad der skal ske med Vidagerhus og de 
lokale planer om et friplejehjem.

UR Helle Øst: 
Intet

UR Blåvandshuk:
Rådet har netop afholdt 
generalforsamling, hvor en del 
rådsmedlemmer stoppede, og nogle nye 
kom til. Rådet er nu 9 i stedet for tidligere 
12 medlemmer, da Blåvand ikke længere 
ønsker at være repræsenteret i rådet.
Der blev spurgt ind til, hvorfor Blåvand 
ikke ønsker at være med? De udtrådte 
medlemmer har begrundet deres exit 
med, at de ikke føler sig hørt, og at de ikke 
føler, at de får indflydelse, hvorfor de 
foretrækker at arbejde for sig selv. Rådet 
påtænker at udsende en pressemeddelelse 
om beslutningen, når der har været 
konstituerende møde.



UR Ølgod:
 Indvielse af Byskovcentret 19/09-2021 kl. 11:00-

13:00 v/Borgmester Erik Buhl og 
Kommunaldirektør Mogens Pedersen. Et projekt 
til kr. 2 mio.      

 Indvielse af Ølgod Vandværk 11/09-2021 kl.11:00-
15:00

 Demenscenter Skovparken

01/09-2021 begyndte beboerne at flytte ind i 32 
lejligheder. Kirken har set behovet for en lettere 
adgangen for beboer/pårørende til kirkegården 
og har derfor oprettet en ny stiforbindelse 
tættere på centret. Kirken har nu også færdiggjort 
en ny natur-kirkegårdsafsnit.

 Ølgod Bryghus har kontaktet ØUR for etablering 
af cykelstativer, der findes p.t. ikke cykelstativer 
til de mange gæster. Der bliver nu etableret et 
antal cykelstativer ved hjælp af frivilligt arbejde. 
Kommunen giver nogle brugte cykelstativer og 
grus.

 Toilethus med et handicap- og et alm. toilet ved 
stationen er nu påbegyndt opførelse. Mangler 
stadig en stillingtagen vedr. genetablering af 2 
tidligere toiletter ved Torvet, toiletterne blev 
nedlagt i.f.m. kommunens salg af bygningen. 
Pagodens toiletter bliver i øjeblikket brugt som 
offentlige toiletter i tidsrummet 07-22:00 styret 
af en automatisk tidslås.

 Skulptur udstilling fra 26/06-27/09 med 70 
skulpturer og herunder en træskulptur der er 
blevet fremstillet af en kunstner der udførte 
arbejdet på torvet.

 Ølgod Hallerne/Skolens P-plads er nu blevet 
asfalteret efter ØU har ansøgt om det for 8 år 
siden. Den tidligere grusbelagte hullede og dårlige 
opmærkede P-plads har givet mange ”Bilka” 
buler.

 Som andre steder i kommunen er mange 
færdselsstriber slidt ned eller løsnet sig og 
kommunen er nu begyndt at forny striberne. 
Vedligeholdelse (klipning) af rundkørslens hække 
har givet farlige trafiksituationer, men efter 
adskillige henvendelse til Vejdirektoratet, 



assisteret af politikerne, er det nu blevet ordnet. 

UR Skovlund-Ansager:
Skovlund- Ansager Udviklingsråd afholdt 
generalforsamling den 16. august på Ansager Hotel.

Skovlund:
 Indvielse af den nye cykelsti mellem Skovlund og 

Krusbjerg den 3. oktober kl.10.00, Skovlundvej nr. 
6 i Skovlund.

 Der arbejdes fortsat med brugsgrunden efter 
nedrivning af den gamle bygning.

Ansager:
 Der arbejdes med en færdiggørelse af 

udviklingsplan og kommunens bosætningsside, 
hvor der til begge opgaver er uventet meget 
arbejde.

 Alfabo mangler iflg. egne oplysninger kun 1 stor 
lejlighed i udleje. De er godt tilfredse med den 
store hastighed, lejlighederne er efterspurgt på.

 Stemmeværkspladsen: Til dato har der i 2021 
været booket til 3267personer. Dertil kommer 
alle de, der besøger pladsen uden booking. 43 % 
af bookingerne er uden for Varde Kommune. Så vi 
kan også tiltrække turister her øst på.

 Haltrup Hede 60 ha er ved at blive ført tilbage fra 
skov til lynghede. Naturstyrelsen står for 
projektet, som er påbegyndt i 2014. I det senere 
år har de igen ryddet et stort område og sat 
borde-bænke op på udsigtspunkter. Der er 
parkeringsplads og en tur værd at se projektet i 
sin spæde start.

 Der er ved at blive lavet skitseforslag til ændring 
af Torvet.

UR Varde Opland:
Billum:
 Hvad der er sket og ikke sket, aflysning af Byfest, 

men Sankt hans blev til noget i Kjelst enge; der 
var ca. et ½ hundrede personer mødt frem.

 Vores toilet i Kjelst plantage var berammet til at 
skulle lukke, men ved formandens reaktion 
redder vi den på målstregen, så der kommer et 
helt nyt toilet i nær fremtid.

 På vores Multi areal, som vi er sammen om Billum 
idrætsforening og Sogneforening, har vi lige for 



nylig lavet en Krolf bane til 12 huller.
 Vi har også afholdt generalforsamling og 

borgermøde, emnet i år var vores lokal  Arkiv. Vi 
søger efter en Arkiv leder, vi har en Arkiv betjent 
og et par i ny og næ, når de har tid til at hjælpe til.

Janderup
 Efter rigtig lang tid og forhandling med den ene 

og den anden er det gamle mejeri i Janderup 
endelig solgt. Hvad der skal med det, er indtil 
videre hemmeligholdt.

 Af hensyn til Vidager Hus og et friplejehjem 
venter vi stadig væk på svar fra kommunen, hvad 
er muligt og hvordan kan samarbejdet etableres, 
vores tålmodighed hører snart op.

Alslev
 Har lige afholdt alletiders byfest, endda med 300 

Puch  veteran knallerter, som kørte ind på banen, 
veteraner fra hele landet.  

UR Helle Øst:

UR Blåvandshuk:

UR Blåbjerg:

UR Varde By:

Til orientering og drøftelse

5. 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

Agnethe Nielsen orienterede på vegne af 
Claus Larsen.

Generalforsamling i RUBAN blev afholdt 
den 6. september 2021, hvor der var 
genvalg til Claus Larsen og Susanne 
Ladegaard og nyvalg til Lasse Opstrup. 
Karsten Madsen viste et oplæg til en ny 
skabelon for byerne. Der vil også blive 
arbejdet med indlandsturisme.

Punktet afledte en drøftelse af 
bosætningsfilmene for byerne. Der var en 
opfattelse af, at der manglede 



information, drejebog, tid til at planlægge 
og i nogle tilfælde tilladelser til optagelse 
af børn.

Det blev pointeret, at der på 
bosætningssiderne skal linkes til de lokale 
hjemmesider.

6. Evaluering af sensommermødet den 19. august (20 
minutter)

Sensommermødet med fokus på budgetlægning og 
turisme blev afholdt i Næsbjerghus torsdag den 19. 
august 2021 med ca. 70 deltagere fra udviklingsråd, 
Byråd og forvaltning.

Der ønskes en evaluering af mødet og næste skridt 

Til drøftelse 

Der var ros til mødet, til arbejdsgruppen og 
til Carl Holst som ordstyrer.

Der var enighed om, at det var godt at få 
turisme belyst fra flere vinkler.

Claus Vestland Jeppsensen, UR Helle Øst, 
som talte på vegne af indlandsgruppen, 
oplyste, at indlandsgruppen ikke havde 
haft mulighed for at afstemme oplægget 
inden mødet. Der var enighed om, at 
Claus’ oplæg var godt. 

Indlandsgruppen holder møde den 20. 
september.

Ang. kommunaldirektør Mogens 
Pedersens oplæg omkring budgettet, så 
var der enighed om, at dialog er at 
foretrække, og at det er godt at blive hørt. 
Det blev også nævnt, at det er vigtigt at 
kunne løfte sig op i helikopterperspektiv 
også i forhold til prioritering på tværs af 
udviklingsråd. Der blev opfordret til at se 
på helhedsløsninger.

I forhold til forslaget om at 
udviklingsrådenes årlige beløb skal uddeles 
i forhold til specifikke kriterier, så mente 
flertallet, at det er fint at blive inspireret, 
men at rådene selv ønsker at træffe 
beslutning om, hvordan og til hvad 
pengene skal bruges.

UR Helle Vest har, afledt af 
sensommermødet, besluttet, at 
bæredygtighed er et kriterie i forhold til 
uddeling af midler til borgerinddragende 
aktiviteter i deres område.

Ovenstående drøftelse afstedkom en 



drøftelse om kommende lokale valgmøder:

4. november kl. 19.00 på Billum Kro

30. september kl. 19.00 på Hotel Hjedding, 
hvilket er det årlige politikermøde, som 
tidligere blev afholdt af det nu opløste 
Ølgod Rotary Klub. 6 politikere fra Venstre, 
Socialdemokratiet, Konservative og 
Radikale Venstre deltager.

Alle er velkomne til møderne.

7. Årets lokale landsby 2021 (15 minutter)

Konkurrencen til årets lokale landsby 2021 i Varde 
Kommune er afholdt med Horne som vinder. 

I den nationale konkurrence gik Horne ikke videre til 
finalen, hvor landsbyen Stjær i Skanderborg 
Kommune kan bryste sig af titlen Årets Landsby 2021.

Fejringen af Horne foregik lørdag den 21. august 
2021.

Der ønskes en drøftelse af konkurrenceafviklingen og 
en drøftelse af, om Varde Kommune skal fortsætte 
med at være en del af den landsdækkende 
konkurrence med emne og kriterier udstukket af 
Landdistrikternes Fællesråd m.f.

Til drøftelse og beslutning

Punktet afledte en længere diskussion om 
fordele og ulemper ved at følge den 
nationale konkurrence udstukket af bl.a. 
Landdistrikternes Fællesråd eller 
udfærdige sin egen lokale konkurrence i 
Varde Kommune. 

Der var enighed om, at byerne får meget 
ud af den lokale udmærkelse, mens det er 
mere svært at gøre sig gældende nationalt.

Det blev nævnt, at det kan være 
formålstjenligt at minde de lokale 
foreninger og ildsjæle om konkurrence ved 
givne lejligheder og i det hele taget at 
huske på markedsføringen af 
konkurrencen.

Det blev nævnt, at kriterierne kunne 
sættes i forhold til et mål om mest 
lokalsamfundsudvikling, men at det også 
er vigtigt at vurdere i forhold til 
kommunale midler, frivillig arbejdskraft 
m.m. 

Der var enighed om, at det er en god ide at 
besøge de byer, som har indsendt 
ansøgning, inden en endelig udvælgelse af 
vinderbyen.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe 
bestående af Claus Vestland Jeppesen, UR 
Helle Øst og Anton Nielsen, UR HHST, som 
skal komme med et oplæg til kriterier for 
en lokal Varde Kommune-konkurrence. 
Oplægget skal sendes via de lokale FUR-



medlemmer til drøftelse i de lokale 
udviklingsråd og efterfølgende drøftes i 
FUR på mødet den 29. november 2021.

8. Korte orienteringspunkter (25 minutter)

a) Udviklingsrådenes bankforbindelser (10 
minutter)

På FUR-mødet den 2. juni 2021 blev punktet 
drøftet, og punktet har efterfølgende været på 
dagsordenen i Byrådet. Se punktet her: 
https://dagsordener.vardekommune.dk/vis?id=33b
f87ee-a763-46b4-b7f8-edfc487078ed 

Til orientering

b) Efterårets aktiviteter (10 minutter)

Hvert udviklingsråd giver en kort orientering om 
påtænkte aktiviteter for efteråret – til inspiration 
for de øvrige udviklingsråd.

Til orientering

c) Næste fællesmøde med byråd og udviklingsråd 
(5 minutter)

Der er fastsat en dato for det første fællesmøde 
med byråd og udviklingsråd torsdag den 24. februar 
2022. Det bliver første møde med det nye byråd, og 
FUR har tidligere talt om, at det skal være et 
netværksmøde.

Til orientering

a) I forbindelse med punktet om 
foreningers bankforbindelser blev der 
opfordret til, at der tages kontakt til 
Landdistrikternes Fællesråd, som er en 
vigtig spiller i denne sammenhæng. 
Lisbeth Linding bringer dette videre til 
Kultur og Fritid.

b) Carl Holst, UR Ølgod, orienterede om 
den forestående indvielse af 
Byskovcenteret i Ølgod og en ønsket 
udbedring af vejen ved skoven. 
Udviklingsplanen for Ølgod skal 
revideres, og det påtænkes at afholde 
et borgermøde i januar.

Walther Sørensen, UR Varde Opland, 
fortalte, at Billum også står for en 
revision af byens udviklingsplan. 
Intentionen er at gå i gang selv og få 
planen godkendt i Byrådet.

Ida Bruun, UR Helle Vest, fortalte, at 
Rousthøje vil arbejde med at undgå 
yderligere fraflytning fra byen, hvor 
der er en del huse til salg. Byen slider 
med dårlige busforbindelser, og Ida 
efterlyste i den forbindelse 
information om befordrings-
muligheder for børn og unge. 
Opfølgning: Link til Flextrafik junior: 
https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/fle
xjunior/ og inspiration om ”Delebussen 
Frøen” er vedhæftet sammen med 
referatet.
Ida Bruun fortalte også, at projektet 
ved Karlsgårde og Holme Å er gået lidt 
i stå, da online-platformen ikke har 
fungeret særlig godt.

I FUR var der enighed om, at 
indlandsgruppens arbejde med 
indlandsturisme også vil have en 
afsmittende effekt i resten af FUR.

https://dagsordener.vardekommune.dk/vis?id=33bf87ee-a763-46b4-b7f8-edfc487078ed
https://dagsordener.vardekommune.dk/vis?id=33bf87ee-a763-46b4-b7f8-edfc487078ed
https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flexjunior/
https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flexjunior/


c) Medlemmerne af FUR meddeler 
datoen for fællesmødet til deres 
udviklingsrådsmedlemmer.

9.  Eventuelt (10 minutter) Carl Holst, UR Ølgod, gjorde opmærksom 
på, at der på Varde Kommunes 
hjemmeside mangler link til FUR’s 
hjemmeside.
Opfølgning: det er rettet, se link: 
https://www.vardekommune.dk/udvi
klingsraadene

Carl Holst oplyste, at UR Ølgod har holdt 
årsmøde med valg af 15 personer. Ølgod 
Borgerforening står for en udskiftning af 
formand og næstformand. (Der er nu 
fundet en ny formand og næstformand)

Hanne Klausen oplyste, at UR Skovlund-
Ansager har holdt generalforsamling.

Claus Larsen oplyste, at UR Blåbjerg har 
holdt generalforsamling med genvalg til 
alle medlemmer.

10. Næste møde: (5 minutter)

Dato for det kommende møde er fastsat til mandag 
den 29. november 2021. 

Sted:

Til beslutning

 Ansager Hotel blev valgt. 
Der er rundvisning i Ansager mellem 16.00 
– 17.00. 
Selve FUR-mødet starter kl. 17.00

https://www.vardekommune.dk/udviklingsraadene
https://www.vardekommune.dk/udviklingsraadene

