
Referat møde i Det Fælles Udviklingsråd

Mandag den 19. april 2021 kl. 18.00 – ca. 21.00 via Microsoft Teams
Mødet foregår online, og mødet tilgås ved at klikke på dette link:

Klik her for at deltage i mødet 

Mødedeltagere: Bente Staal, Blåvandshuk – Claus Larsen, Blaabjerg – Claus Vestland Jeppesen, Helle Øst – 
Jens Nielsen, Varde By – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl Holst, Ølgod – Bjarne Tarp, Helle Vest 
– Anton Nørgaard Nielsen, HHST – Kristian Støjberg, Skovlund-Ansager – lokalsamfundskonsulent Lisbeth 
Højvang Linding, Varde Kommune.

Mogens Pedersen, kommunaldirektør, deltog i punkt 1.

Tina Farup Christensen, udviklingskonsulent, deltog i punkt 6 og 7.

Dagsorden Referat
1. Information vedr. budget 2022 (30 

minutter)

Kommunaldirektør Mogens Pedersen 
deltager i punktet og orienterer om den 
planlagte proces for budget 2022. 

Den 13. april er der udsendt brev vedr. 
budgetarbejdet for 2022 til formændene 
for udviklingsrådene. Brevet vedhæftes 
sammen med dagsordenen.

Til orientering og drøftelse

Kommunaldirektør Mogens Pedersen orienterede om, 
at Varde Kommunes økonomiske situation ser fornuftig 
ud. For at give råderum til det nye byråd ønsker 
Økonomi- og Erhvervsudvalget en stille budgetlægning i 
2021, og udvalgene skal, hvis de vil udvide et sted, 
komme med besparelsesforslag. Der ønskes 
tilbageholdenhed ift. anlægsforslag, da budgettet for 
2022 er disponeret. 
Derfor inviteres udviklingsrådene ikke til at indsende 
budgetønsker i år, og hvis de har ønsker, er 
opfordringen at komme med forslag til 
besparelser/finansiering. 
Der er ønske om en mere involverende måde at drøfte 
budgettet med udviklingsrådene, og Mogens Pedersen 
lagde op til at ”forårsmødet / sensommermødet” den 
19. august benyttes til dette.

Det blev aftalt, at budget kommer på som et punkt til 
mødet mellem byrådsmedlemmer og udviklingsrådene 
den 19. august. Lisbeth Linding og Mogens Pedersen 
aftaler nærmere.

FUR besluttede, at Varde Kommunes turismestrategi 
skal være det overordnede tema på sensommermødet 
den 19. august, gerne i kombination med det 
oprindelige tema omkring borgerinddragelse.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe for 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NWY0ODJjMmItNjg5NC00NmEwLWE2MmUtNjBhMzA4OTRjZjZi@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c55099ec-ac66-4763-bba7-fc1d6f79d509%22,%22Oid%22:%222ca3a838-8dec-4d0c-857d-0ef91602b844%22%7D


sensommermødet bestående af Walther B. Sørensen, 
Carl Holst og Bente Staal. 
Lisbeth Linding indkalder.

Under punket blev der spurgt ind til puljen til 
realisering af udviklingsplaner, specifikt i forhold til 2 
projekter fra Ølgod, samt vedr. muligheden for at søge 
puljen til arkæologiske udgravninger i Billum.
Lisbeth Linding undersøger dette.

Mogens Pedersen oplyste, at der ikke er planer om at 
ændre på det årlige tilskud til udviklingsrådene.

2. Godkendelse af dagsorden (5 minutter)

Til beslutning

Godkendt

3. Godkendelse af referat fra seneste 
møde den 17.3.2021 (5 minutter)

Til beslutning

Godkendt

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 Varde Opland:
Mejls, Orten, Tinghøj:
De fleste ting har været – og er stadig 
lukket ned pga. Corona situationen. Det 
betyder, at vi har valgt at aflyse 
sportsfesten for 2. år i træk. 
Generalforsamlingen og 
borgerforeningens aktiviteter er lukket 
indtil videre. Vi har fået lidt gang i vores 
”gå sammen” igen.

Billum:
Efter et år med Corona er toilettet i Kjelst 
plantage endelig åben, der er sat et nyt 
bræt på, men der mangler stadig en 
toiletpapirholder (papiret har sin plads 
på gulvet). Vi er i tvivl om, hvem der skal 
holde toilettet rent; det ligger jo på Kyst 

UR Varde Opland:
Walther B. Sørensen efterlyste klarhed over, hvem der 
har ansvaret for at holde toilettet ved kyst til kyst stien 
rent, ligesom han efterlyste muligheden for en 
anderledes toiletløsning, da det ofte lugter. Det blev 
konstateret, at rengøring er også et problem i andre 
dele af kommunen.
Lisbeth Linding undersøger forholdene omkring 
toiletrengøring.

Der blev spurgt ind til Alslev, og Walther Sørensen 
oplyste, at byen ikke føler sig hørt i forhold til deres 
ønsker. 
Lisbeth Linding orienterede om, at Tove Wolff 
planlægger at holde et møde med borgerforeningen i 
byen desangående.

UR Skovlund-Ansager:
Intet

UR Ølgod:
Intet

UR Helle Vest:
Der blev spurgt ind til, hvad der er op og ned i forhold 
til Karlsgårde og 200.000 kr., som har været nævnt i 
medierne.



til kyst stien. 
Der efterspørges attraktive byggegrunde 
i Billum, og der er lovet byggemodning af 
8 byggegrunde på Kalvebanken i 2021. 
Spørgsmålet er hvornår det sker. Vi 
håber på, det bliver snarest. 
Generalforsamling er endnu ikke afholdt, 
og vi ved ikke på nuværende tidspunkt 
hvornår, og hvem der herefter sidder i 
bestyrelsen.
Den 11. april er datoen for den store 
rengøringsdag i Billum, hvor der samles 
skrald og skidt sammen, rengøres 
tagrender, alt sammen hvor vi kan 
mødes udendørs med max 50 personer. 
Den 20. maj fylder Billum sogneforening 
50 år, og vi har om muligt byfest fra d. 3 
til d. 5. juni. Vi håber på, at vi til den tid 
må forsamles mere end 100 personer og 
kan fejre jubilæet. Måske med besøg af 
Varde Garden, da det glippede i 2020.

Alslev:
Vi oplever ikke den store lydhørhed og 
samarbejdsvillighed fra Varde kommunes 
side!

Janderup:
Vi synes der sker en hel masse gode ting i 
Janderup for tiden. 
Ladepladsen er blevet gjort forårsklar 
med rengøring af bålhytten, toilet og 
shelter. Der er blevet fældet lidt træer og 
revet på pladsen. Bådebroen er blevet 
flot renoveret og gangbroen derud til er 
delvis udskiftet. Det er blevet rigtig flot 
og godt. Vi har haft besøg af stokene.dk, 
der har hjulpet med at renovere 
storkereden, så vi forhåbentlig får besøg 
af et storkepar. Vi efterlyste stærekasser 
til opsætning på Ladepladsen, og har fået 
leveret mange. 4. klasse fra Janderup 
skole har også lavet fuglekasser til 
pladsen, og der er i alt opsat 37 stk. Det 
ser rigtig flot ud. 
Der skal laves en film om Janderup, og 
hvad byen kan tilbyde, og holdet bag 
filmen kommer og optager den 3. juli. 
Den 6. maj er gruppen, der arbejder for 

Bjarne Tarp oplyste, at der er to overordnede projekter 
i området. Et projekt handler om 200.000 kr. til 
rekreative formål i forbindelse med genopretningen af 
Holme Å, og det andet projekt er renovering af 
Karlsgårdeværket. Sidstnævnte ejes af Norlys, og status 
omkring dette ikke er kendt af de frivillige i området.

UR Blåvandshuk:
Der blev spurgt ind til Vrøgumløbet og traktortræk, og 
om det afholdes på samme måde og tidspunkt som 
vanligt, i forhold til brug af telte m.m. 
Bente Staal henviste til borgerforeningen, da hun ikke 
længere er involveret i arrangementerne i Vrøgum. 

UR Blåbjerg:
Intet

UR HHST:
Intet – indsender emner til det kommende FUR-møde.

UR Helle Øst:
Udviklingsrådet deltager i gruppen vedr. 
indlandsturisme.
Der er udsolgt i Agerbæk PowerTower, hvorfor Helle 
Øst leder efter nye lokaler.



etablering af friplejehjem inviteret til at 
besigtige det nye plejehjem i Ølgod. 
Der arbejdes på at etablere 5 
vandreruter i Janderup og omegn. Vi er i 
god dialog med kommunen, og er langt i 
processen. Vi håber at være i mål med 
ruterne i løbet af maj måned.
Udvalgte områder i byen, bl.a. Torvet, 
bliver rengjort af et trofast ”hakkehold”, 
hovedsagelig bestående af pensionister. 
De mødes ca. en gang om måneden. Det 
er dejligt med engagerede borgere. 
Den 30. april afholder vi traditionen tro 
Valborgaften, hvor byens borgere 
inviteres til et af sognets områder. Her er 
der en lille fortælling, der tændes bål og 
vi drikker kaffe. Generalforsamlingen er 
udsat.

UR Skovlund-Ansager:
Skovlund-Ansager Udviklingsråd har 
disponeret stort set alle de tildelte penge 
for det forgangne budgetår. Skovlund og 
Ansager forbereder høringssvar til 
kommuneplan. 
Ansager arbejder i øjeblikket med 
tekstdelen til udviklingsplanen og 
forventer at videresende denne i de 
nærmeste dage. Skovlund forbereder en 
profileringsfilm som i Ansager. Både 
repræsentanter fra Ansager 
Byudviklingsråd og Skovlund-Ansager 
Udviklingsråd deltog i nyligt afholdte 
turismeworkshop.

UR Ølgod:
 Ny er byudviklingschef i Ølgod: Jens 

Wormstrup, 61 år fra Jelling er 
startet som ny Byudviklingschef den 
1. april 2021.

 I Pagoden på Torvet er ”Ølgod 
Stenovns Pizza” startet den 1. april 



2021.
Nu er der 3 pizzarier i Ølgod – så må 
behovet være dækket, skulle man 
tro.

UR Blåvandshuk:

UR Helle Øst:

UR Helle Vest:

UR Blåbjerg:

UR Hodde, Horne, Sig og Tistrup:

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

Claus Larsen orienterede om, at RUBAN pga. Corona 
først forventer at afholde generalforsamling i august.

RUBAN har gennemført forenklinger i deres 
informationsdeling, så alle informationer fremadrettet 
findes på samme side: www.ruban.dk

Claus Larsen fortalte, at RUBAN’s udvikler har fuld 
fokus på RUBAN og serviceringen af kunderne. Der blev 
på et tidligere FUR møde skriftligt i punktet ”Bordet 
rundt” sat spørgsmålstegn ved udviklerens involvering i 
hjemmesidernes udvikling, hvilket ifølge Claus Larsen 
ikke er hensigtsmæssigt.

LAG-midlerne er kommet til udbetaling.

6. Turismestrategi (30 minutter)

Jf. aftale fra FUR møde den 1.12.2020.

Tina Farup Christensen, 
udviklingskonsulent i Varde Kommune, 
deltager i punktet. Tina giver en kort 
indflyvning til Varde Kommunes 
turismestrategi, orienterer om den 
planlagte proces for udarbejdelsen af 
strategien, ligesom hun orienterer om 
den netop gennemførte 

Tina Farup Christensen, udviklingskonsulent, fortalte, at 
Varde Kommunes turismestrategi er udløbet, og derfor 
skal en ny strategi udvikles, som sætter rammerne og 
retningen for kommunen turisme. På nationalt plan 
arbejdes der sideløbende på en strategi for bæredygtig 
vækst i dansk turisme, hvilket der også holdes øje med.

Tina Christensen gennemgik de input, som var kommet 
på den nyligt afholdte workshop omkring den nye 
turismestrategi (se den vedhæftede præsentation), og 
tidsplanen for strategiarbejdet blev fremlagt. De 
kommende måneder bruges til interessentinddragelse, 

http://www.ruban.dk/


turismeworkshop den 7. april, hvor 
udviklingsrådene også var inviteret til at 
deltage. 

For de af jer, som ikke deltog i 
workshoppen, opfordres I til at se den 
video, som blev udsendt som 
forberedelse: https://bit.ly/3bqj9am. 
Præsentationen fra workshoppen sendes 
sammen med dagsordenen som 
vedhæftet fil.

Til orientering og drøftelse
 

hvorefter der lægges op til politisk behandling og 
offentlig høring i 8 uger. Politisk godkendelse bliver 
formentlig af det nye byråd i starten af 2022.

En ide om at udvikle flotte skraldespande, evt. via 
forskellige påklæbede folier blev nævnt, ligesom det 
blev nævnt, at ordentlige toiletfaciliteter er vigtig i en 
turismekommune (jf. tidligere i punkt 4).

Tina Christensens præsentation sendes ud sammen 
med referatet.

Kristian Støjberg, UR Skovlund-Ansager, orienterede 
om gruppen for indlandsturisme, som består af de 5 
udviklingsråd øst for Varde by (Skovlund-Ansager, 
Ølgod, Helle Øst, Helle Vest og HHST).

UR Skovlund-Ansager afprøvede for nogle år siden en 
ide omkring indlandsturisme, men da det gik i stå, 
besluttede udviklingsrådet at brede det ud i et større 
forum, heraf indlandsgruppen. Første opgave blev at 
sende ideer vedr. indlandsturisme til kommuneplanen. 
Gruppen føler, at der er brug for fælles 
omdrejningspunkter og berøringsflader for dermed at 
få fælles fodslag og fælles promovering af indlandets 
kvaliteter, da der vil være tale om mindre 
turismeaktører i indlandet.
Gruppen har haft møde med Peter Nielsen, Ho, fra 
firmaet Outdoor360, og der er også planlagt et møde 
med repræsentanter fra Destination Vesterhavet, bl.a. 
direktør Peer Kristensen. 

Tina Farup Christensen orienterede om, at Varde 
Kommune i samarbejde med Ringkøbing-Skjern 
Kommune og Destination Vesterhavet har indsendt en 
ansøgning om indlandsturisme til 
Erhvervsfremmebestyrelsen. Afhængig af 
tilbagemeldingen på denne ansøgning kunne det blive 
et godt åbningstræk i forhold til at udvikle metoder og 
værktøjer for indlandsturismen i området.

7. Synliggørelse af lokale perler (10 
minutter)

FUR har arbejdet med synliggørelse af 
lokale perler, og hvert udviklingsråd har 
kunnet indsende deres bud på lokale 
perler fra området. Det blev aftalt på 
FUR møde den 17.9.2020, at hvert 

Tina Farup Christensen gav en status på Varde 
Kommunes interne arbejdsgruppe for formalisering og 
strukturering af kommunens friluftsdata. 
Fagpersonerne, som kender de forskellige steder, er 
identificeret, og der er blevet lagt en plan for 
opdatering og vedligehold af data.

De lokale perler, som pt. findes på Varde Kommunes 

https://bit.ly/3bqj9am


udviklingsråd finder en person, som vil 
være kontaktperson i forhold til at 
vedligeholde informationerne om de 
lokale perler. 

Tina Farup Christensen, 
udviklingskonsulent i Varde Kommune, 
giver en orientering om, hvor langt 
forvaltningens arbejdsgruppe for 
systematisering og struktur for 
kommunens friluftsdata er kommet og 
beskriver den videre proces.

Til orientering og drøftelse

hjemmeside, er lagt på Naturstyrelsens side: 
udinaturen.dk og det er tanken, at de lokale perler på 
sigt primært findes der, således at brugere kan koble 
dem med de øvrige informationer og dermed få en 
mere helstøbt oplevelse. 
Arbejdet er ikke færdigt endnu, men målet er at sikre 
valide data, og fordelen ved databasen er, at data kan 
trækkes til ale mulige andre formål – fx en kommende 
wayfinding-app.

Udviklingsrådene må gerne melde lokale perler ind 
(nogle har gjort det allerede), og der er brug en person, 
som kan kontaktes for opdatering af data. De vil blive 
registreret som ”en perle udpeget af en lokal borger” 
og i en af de definerede kategorier. På udinaturen.dk 
findes en beskrivelse af, hvordan en tekst til siden skal 
udformes (https://udinaturen.dk/om-udinaturen-
dk/faq). Lokale perler sendes til Lisbeth Linding.

Der var forslag om, brugerne kan give feedback på 
siden, fx hvis toilettet er lukket, der ligger affald eller 
lignende, evt. via muligheden for at sende en mail.
Tina Farup Christensen tager inputtet med videre.

Ligeledes blev visningen af Varde Kommunes 
vandreruter på Dansk Vandrelaugs hjemmeside drøftet. 

Tinas præsentation er vedhæftet sammen med 
referatet.

8. Årets Landsby (15 minutter)

FUR har på tidligere møder udtrykt 
utilfredshed med afviklingen af Årets 
Landsby pga. den korte tidsramme for 
afviklingen og sen udmeldelse omkring 
årets tema for den landsdækkende 
konkurrence. 

Lisbeth Linding har været i kontakt med 
Landdistrikternes Fællesråd om 
ovennævnte udfordringer, og det har 
været drøftet i komiteen for 
konkurrencen. 
Komiteen er lydhøre overfor 
problematikkerne, men netop i 2021 
bliver afviklingen af konkurrencen, pga. 
Coronarestriktionerne, som i tidligere år.
Det betyder ifølge Landdistrikternes 

Torsdag den 15. april blev den nationale konkurrence til 
Årets Landsby 2021 offentliggjort med temaet ”Den 
nytænkende landsby” og ansøgningsfrist den 21. juni 
2021.

FUR var enige om, at Varde Kommune i 2021 følger den 
nationale konkurrence, ligesom det hidtil har været 
kutyme.
Der var dog ikke enighed om, hvordan konkurrencen 
skal afholdes i fremtiden - skal Varde Kommune selv 
afholde en lokal konkurrence med udgangspunkt i 
aktuelle emner for lokalsamfundsudvikling eller fortsat 
følge den nationale konkurrence.
Det blev aftalt, at Årets Landsby sættes på dagsordenen 
igen sidst på året for beslutning om de kommende års 
konkurrencer.

Lisbeth Linding fastlægger en tidsplan for 2021 og 
udsender en mail med vigtige datoer og 

http://www.udinaturen.dk/
https://udinaturen.dk/om-udinaturen-dk/faq
https://udinaturen.dk/om-udinaturen-dk/faq


Fællesråd, at tema og tidsfrister 
offentliggøres i denne uge eller i den 
kommende uge. Frist for indsendelse af 
ansøgning til den landsdækkende 
konkurrence bliver sidst i juni, formentlig 
den 20. juni 2021. 
Komiteen har ikke taget stilling til, om 
procedurerne for afviklingen i et 
almindeligt år uden Corona kan tilpasses 
i forhold til Varde Kommunes forslag. Det 
vil blive drøftet, når årets 
konkurrenceafvikling skal evalueres sidst 
i 2021.

Der lægges op til en drøftelse af, om 
Varde Kommune som hidtil skal følge 
den landsdækkende konkurrence med de 
udfordringer, det kan give i forhold til 
timing i lokalsamfundene, eller om der 
skal vælges en alternativ løsning for 
afviklingen af konkurrencen.

Til drøftelse og beslutning

konkurrencevilkår til FUR – til videresendelse til de 
lokale borgerforeninger.

9. Bosætning (15 minutter)

Walther B. Sørensen, UR Varde Opland, 
har bedt om at få punktet på 
dagsordenen og skriver: 

”Varde kommune mister indbyggere og 
hvad gør vi ved det?
På Varde kommunes hjemmeside står der 
at en byggesag, vil man bestræbe sig på, 
kan klares på 10 til 14 dage. 
Lige nu får vi at vide, at det er 10 til 14 
uger i stedet. 
Det fremmer overhovedet ikke tilgangen 
af nye borgere i Varde kommune. 
Selv mindre sager tager så lang tid, der 
handles huse som aldrig, og der bygges 
om.
Hvor der skal byggetilladelse til, er det 
ikke holdbart, ej heller i en Corona tid.”

Walther B. Sørensen indleder punktet.

Til drøftelse

Walter B. Sørensen havde bedt om punktet med 
udgangspunkt i, at Varde Kommune mister indbyggere, 
og at der samtidig er lang sagsbehandlingstid på 
byggetilladelser. Ifølge Walther B. Sørensen er 
sagsbehandlingstiden på mellem 10-14 uger, hvilket er 
lang tid i forhold til de på hjemmesiden oplyste 10-14 
dage, og alt i alt er det ikke godt for bosætningen.

FUR drøftede punktet og bekræftede, at der er kommet 
en del henvendelser om lange sagsbehandlingstider i 
Varde Kommune. 

FUR udtrykte bekymring over den lange 
sagsbehandlingstid og drøftede, om der kunne være en 
mulighed for en selektering for hurtig behandling af 
simple sager, som fx carporte og lign.



10.  Eventuelt (10 minutter) Bente Staal forhørte sig om processen for 
kommuneplanen og et manglende svar for et 
høringssvar indsendt fra Oksbøl. 
Lisbeth Linding undersøger sagen.
Det blev nævnt i den forbindelse, at det er vigtigt at 
nærlæse, hvad der står i kommuneplanoplægget, da 
ikke alle informationer er opdaterede.

Både UR Blåvandshuk og UR Varde Opland efterlyste 
tilbagemelding på punkter fra busrundturen med 
Udvalget for Plan og Teknik.
Lisbeth Linding følger op.

11. Næste møde: (5 minutter)

Dato for det kommende møde er 
tidligere fastsat til onsdag den 2. juni 
2021. 

Sted: Billum?

I forventningen om at et fysisk møde er muligt, blev 
Billum Kro aftalt som mødested.
Walther B. Sørensen giver rundvisning i byen mellem 
16.00 -17.00, hvorefter FUR-mødet foregår på Billum 
Kro mellem 17.00 – 21.00.

Desuden blev det aftalt, at mødet til kåring af Årets 
lokale landsby i Varde Kommune afholdes mandag den 
14. juni kl. 18.00 også i Billum. 


