
Referat fra møde i Det Fælles Udviklingsråd

Onsdag den 2. juni 2021 kl. 17.00 – ca. 21.00 på Billum Kro, Vesterhavsvej 25, 
6852 Billum. 
Der er rundvisning i Billum mellem 16-17 under ledelse af Walther B. Sørensen. Mødested er Billum Kro. Giv 
gerne besked til Lisbeth Linding, hvis I ikke deltager i denne del.

Mødedeltagere: Bente Staal, Blåvandshuk – Claus Larsen, Blaabjerg – Claus Vestland Jeppesen, Helle Øst – 
Inge Jakobsen, Varde By – Walther Bech Sørensen, Varde Opland – Carl Holst, Ølgod – Bjarne Tarp, Helle 
Vest – Rikke Winterskov, HHST – Hanne Klausen, Skovlund-Ansager – lokalsamfundskonsulent Lisbeth 
Højvang Linding, Varde Kommune.

Allan Capion fra Jungshoved ved Vordingborg deltager i punkt 5 vedr. delebus.

Carl Holst deltager i mødet indtil kl. 18.00.

Dagsorden Referat
1. Godkendelse af dagsorden (5 minutter)

Til beslutning

Godkendt med den ændring, at punkt 9, 
sensommermøde, blev rykket frem som nyt 
punkt 3.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde den 
19.4.2021 (5 minutter)

Til beslutning

Godkendt

3. Drøftelse af ”Bordet rundt” (40 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 Helle Vest:
 Holme å og Karlsgårde sø projektet møder 

kritik af opsætning og måden Citizenlab 
fungerer på. Først nu er datoer tilrettet på 
hjemmeside, og det undrer at login er 
nødvendig for at deltage, dette kan medføre 
manglende deltagelse fra borgere.

 I Nordenskov arbejdes der med LAR 
projektet på de to gennemfartsveje.

 Næsbjerg er byggegrunde under udvikling og 
der arbejdes med promoverings film med 
tilflytning for øje.

UR Ølgod:
Carl Host orienterede om, at UR Ølgod har 
udarbejdet et høringssvar vedr. udpegninger til 
solcelleanlæg i forslag til kommuneplan 2021 
(høringssvaret blev delt rundt). Holdningen er, 
at kortene er for upræcise, bl.a. er hele 
Krusbjerg samt det fredede område ved 
Tinghøjene udpeget til solceller. Det vil skabe 
utryghed i forhold til nye tilflyttere, også 
selvom det fra forvaltningens side er oplyst, at 
der er tale om bruttoareal. Det bliver ikke 
tydeliggjort nok. Ligeledes er frygten, at noget, 
som bliver godkendt i en kommuneplan, er 
svært senere at få ændret igen. Det er også 
opfattelsen, at udpegning af 7000 ha, når der er 
behov for ca. 245 ha, er at skyde over målet.

Der var enighed om, at kortmaterialet er 
upræcist, og der var en opfordring til at 
medtage solceller på tage i beregningen – og at 
kommunen skulle gå forrest med at etablere 



UR Blåvandshuk:
Overordnet set er vi meget desillusionerede over 
tilbagemeldingen fra embedsværket i plan og 
teknik, og flere overvejer kraftigt deres position i 
UR. Megen arbejde i fritiden for ingenting. Hvis 
Varde kommune vil bibeholde Udviklingsrådene 
er det ikke anstændigt at vi ikke får nogle svar 
eller tilbagemeldinger fra forvaltningen på 
opgaver de selv har valgt vi skal bruge tid og 
energi på.
Vi har fortsat ikke hørt fra Thomas Japp 
angående nogle af de punkter fra vores bustur 
rundt med plan og teknik og det er ikke 
tilfredsstillende efter vores mening.
Vi holder måske for mange møder i UR og FUR, 
for Varde kommune kan ikke følge med til 
opfølgning mellem møderne, og det gavner ikke 
samarbejdet at vi ikke hører noget når vi 
kommenterer på ting.
Vi har heller ikke hørt noget fra vores forslag til 
ændringer i kommuneplanen, som Oksbøl by 
sendte ind før de sidste 2 FUR møder.
Vi i UR Blåvandshuk føler os ikke set eller hørt.

Oksbøl:
- Afholdt online generalforsamling og 
onlinemøde om Udviklingsplan for Oksbøl 2030, 
som blev godkendt og sendt til kommunen for 
grafisk opsætning og politisk godkendelse
- Kræmmerdage forventes afholdt til sommer, 
men måske i justeret / komprimeret udgave alt 
afhængig af restriktioner.
- "Sportsplantagen" som er området bag ved 
Sportsparken med bl.a. beach håndboldbane, 
padelbane og motionsudstyr forventes etableret 
og indviet til sommeren.
Der arbejdes på at fokusere på frivillige hænder i 
foreninger og klubber mv. Det er blandt andet 
ifm. artiklerne i jyske vestkysten. Hvor langt det 
er ved jeg ikke helt. 
Der arbejdes på igen at få sport festivalen i gang 
herude i år, men det kniber desværre med 
tilmeldinger... :) 

Vrøgum:
Sidste hånd på arbejdet om at købe skolen, og 
det snart falder på plads. Artikel i 
Vesterhavsposten herom.

solceller på kommunale bygninger.

I sin tid med vindmøller blev der udpeget 40 
mulige placeringer, hvor der var behov for ca. 
30, og 7000 ha virker overdrevet for at nå de 
245 ha. til solceller.

Der blev opfordret til at sikre, at 
solcelleområderne skal reetableres efter endt 
brug.

Carl Holst opfordrede til at kontakte til ham 
direkte for evt. yderligere oplysninger. 

UR Helle Vest: 
Intet

UR Blåvandshuk:
Ang. tilbagemeldinger på forespørgsler til 
kommunen fra udviklingsrådene så var 
oplevelsen bordet rundt, at der ikke kommer 
svar tilbage på forespørgsler. Der skal til 
stadighed rykkes for svar, og det føles som spild 
af tid at forberede en busrundtur eller 
udfærdige en mail, hvis der ikke kommer svar 
og bliver fulgt op.

Der blev udtrykt en følelse af, at dele af 
forvaltningen ikke tager udviklingsrådene 
alvorligt, og at der mangler dialog.

Walther Sørensen opfordrede til at ringe til 
Thomas Jaap direkte. Walther oplever, at han 
svarer på telefonen. Walther har ligeledes haft 
kontakt med en politiker for opfølgning.

I sagen om strandhotellet i Vejers er der bedt 
om agtindsigt for at få adgang til tegningerne 
for hotellet.

Skovlund-Ansager: 
Intet 

Helle Øst:
Intet

UR HHST:
Intet

UR Blåbjerg:



Vrøgum løbet er desværre aflyst samme er 
Traktortræk.

Ho/Blåvand:
Chok over manglende tid til forarbejde i 
forbindelse med lokalplan omkring byggeri af 
golfhotel i Ho.
Der ønskes fra Golfklubbens side en helt ny 
lokalplan bare for dem, og dette var til 
afstemning på Plan og teknikudvalget tirsdag den 
25.5.2021. Udvalgsmedlemmerne fik dagsorden 
og materiale til gennemlæsning fredag den 
21.5.2021 og så var der pinse. Og da mødet var 
ekstraordinært indkaldt var mødet ej heller i 
kalenderen, så lokale heller ikke kunne nå at 
reagere.
Fremgangsmåden lugter af forhastede 
beslutninger og det stiller vi os undrende over 
for.
Og vi ønsker en drøftelse af dette på FUR mødet.

Emnet vedr. golfhotellet behandles i punkt 6.

Vejers:
 Grundejerforeningen kører pt. flere tunge 

sager i området omkring vandudfordringer, 
Naturstyrelsens salg af 90 lejede 
sommerhusgrunde og den Strategisk Fysiske 
Udviklingsplan for Vejers Midtby – herunder 
mere (eller navnlig mindre) samarbejde med 
Fam. Slaikjær omkring Strandhotelprojektet 
som langt om længe blev fremvist for 
Arbejdsgruppen (erhvervsforening og 
Grundejerforening) omkring den Strategisk 
Fysiske Udviklingsplan tirsdag den 18 maj – 
og alle var efterfølgende – og er stadig – i 
chok over højde, kompaktheden, 
parkeringskælder og 31 sammen-
pressede/byggede hytter (a la Hvidbjerg 
Strandhotel) samt et kæmpe 4 etagers hotel 
(incl. kælder men 4 etager ud til/set fra vejen 
da kælder ligger ovenpå eksisterende p-plads 
!!!). Så lille Vejers bliver for alvor lille ift. 
dette kompakte mastodont byggeri liggende 
100 m fra vandet og fjerner en stor del af det 
nuværende åbne blik fra byen mod vandet. 
Vi håber at der er nogle politikere der 
tænker sig godt om og vil naturligvis også 
hjælpe dem godt på vej hertil.

Intet 

Varde Opland:
Der arbejdes med at igangsætte foreningslivet 
igen. 
Der har været møde med planchef Tove Wolff 
om Alslev. Byen ønsker en lokalplan, inden der 
igangsættes profileringsside for byen. Mødet 
gav indtryk af, at det meste kan lade sig gøre 
for Alslev.

Der er efterfølgende indsendt materiale til 
punktet Bordet rundt fra Janderup. Det er 
indsat i dagsordenen under UR Varde Opland.

Varde By: 
Intet



 Vejers Venner – udvider antal udvalg til nu 
også at omfatte et Unge-udvalg som, ligesom 
dde andre, også får lov til at sætte deres 
egen dagsorden/arrangementer under 
Vejers Venner. Vi er nu pænt over 50 
frivillige i Vejers Venner og sæson 2021 – fra 
og med Skt. Hans – gennemføres fuldt ud 
med største program nogensinde – 
naturligvis under hensyntagen til Corona 
restriktioner gældende på de enkelte 
tidspunkter under sæsonens forløb. Der er 
en del nyheder – både stort og småt – men 
altid med fokus på at have det hyggeligt 
være sammen i fællesskaber omkring 
oplevelser. Programmet er lagt og går om få 
dage i trykken så det er klar til medio juni.

 
Sommerhus grunderejerforeningernes 
Fællesudvalg:

 
Alle sommerhusgrundejerforeninger havde 
fællesmøde 11 maj hvor der blev udarbejdet 
forslag til dagsorden til det årlige Dialogmøde 
med Varde Kommune m.fl.  Dagsorden er nu 
godkendt og Dialogmødet er den 8. juni. 
Hovedemnerne fra foreningerne var: 
Overholdelse af lokalplaner, ”kamp mod ulovlige 
volde”, vandudfordringer og VK´s rolle her, 
Udvidelse af Forsvarets øvelsesterræn/kørespor, 
Turismestrategi, Status på Destination 
Vesterhavet, EU-affaldsdirektiv m.fl.

UR Skovlund-Ansager:
Ansager:
Der er søgt om tilskud fra Udviklingspuljen til køb 
af ”Skomagerens have” - et forskønnelsesprojekt 
i et centralt grønt område i byen, med 
muligheder for, at byens borgere, dagplejemødre 
og turister kan ”holde et frikvarter” i det grønne.
Der er fremdrift i arbejdet med et projekt 
angående et nyt torv.
Den verbale del til den nye udviklingsplan er 
afleveret, og der planlægges nu, hvilke billeder, 
der skal med i planen.

Skovlund:
Skovlund glæder sig over at være blandt de byer, 
der får en bosætningsprofilside. Der har været 
Workshop vedr. Skovlunds promovering, og der 



er en del oplæg til kommende aktiviteter i byen. 
Det var for nogle ikke uden digitale problemer at 
deltage, så det er lidt uklart, om alle, der 
ønskede at deltage, kom med.

UR Ølgod:
1. Har haft møde med Plan og Teknik vedr. 

trafiksituationen i Ølgod by, især den øgede 
trafik ved de to nye dagligvarebutikker Rema 
og Netto. Tunge transporter igennem byen 
skaber også uheldige situationer. Der skal 
udføres trafiktælling flere steder i byen.

2. Arealer for Vild med Vilje er blevet korrigeret 
i samarbejde med kommunen.

3. De 5 UR arbejder stadig med at styrke 
indlandsturismen.

4. Forbereder høringssvar til Kommuneplan 
2021 – solcelleanlæg har vores bevågenhed.

5. Forbereder nu en ajourføring af 
udviklingsplanerne.

6. Kommunens bosætningsprojekt er under 
udførelse, bl.a. stumfilm/fotos og udvalgte 
borgers input.

UR Blåbjerg:
Livet i vores område er langsomt på vej tilbage. 
Vi holder generalforsamling i august og har igen 
mødtes fysisk.
Nr. Nebel har fået et nyt torv, det har Lunde 
næsten også. Outrup har fået nye byskilte op 
med Frello-motiver og Mælkevejen er blevet 
markeret med køer i rustet stål. Med 
lempelserne i coronareglerne kommer turisterne 
tilbage så vi kan genkende vores område.

UR Hodde, Horne, Sig og Tistrup:

Horne
• Mange aktiviteter er nu opstartet efter der 

er løsnet på restriktionerne og mange 
generalforsamlinger forventes nu 
gennemført.

• Endelig begynder vi at nærme os normale 
tilstande i foreningslivet. 

• Horne Vision 2030 arbejder fortsat med 
deres 5 hovedpunkter:

• Horne Bymidte 
• Forskønnelse af Horne Børneby 
• Markedsføring 



• Befolkningssammensætning 
• Borgeren i centrum i Horne Børneby. 

• Skolen og Regnbuens børn fik påskeæg, som 
var indkøbt af bankoklubben.

• Skærtorsdag var 120 børn og voksne på jagt 
i Vikingelunden efter påskeæg, som var lagt 
ud fem forskellige steder. Det var en 
spontan idé, som hurtigt blev taget op af 
både Brugsen og Horne IF. 

• Der arbejdes også videre med 
Udviklingsplanen for Horne. Bl.a. med ”I 
Vikingernes Fodspor”. 

• I Vikingelunden er bålplads og de 2 shelters 
næsten færdige. Etablering af lys langs stien 
til Grillhytten er godt på vej. Der er vand ved 
både madpakkehus og grillhytten

Sig:
- Indflytning i seniorlandsbyen – 18. april 2021
- Flere huse til salg og salget går forholdsvis hurtigt 

– Efter mine optællinger er der solgt 8-10 huse 
og bygget ét nyt i Sig i 2021

- Der har været afholdt møde med politikere og 
forvaltning vedr. projektet ”Sig/Thorstrup – 
sikker og smuk landsby”

- Ligeledes har der været afholdt møde med 
politikere og administration vedr. helhedsplanen 
for skole, dagtilbud og multihus. Der er afsat 
500.000 kr. til dette på budgettet i 2022

- Projektet vedr. SigNaturpark nærmer sig en 
afslutning. De sidste stier, beplantning og vejen 
til regnvandsbassin mangler

- Borgerforeningen har indkaldt til formandsmøde 
d. 7. juni 2021.

Hodde:
Se vedhæftede pdf

Tistrup:
1. Udviklingsplan 2.0 er sendt til høring – forventes 

godkendt inden sommerferien.
2. Byens hjerte fik afslag fra Statens Kunstfond. – 

besynderligt sagsforløb – men vi drøfter næste 
skridt

3. Ansøgning til ny legeplads i anlægget er under 
udarbejdelse.

4. Bosætnings ”pakke” fra kommunen er under 
udarbejdelse – mere end et halvt år forsinket.

5. Børnefilmklubben har fået et ”automatisk” 



lærred af Nordea.
6. Kviktest faciliteterne I Hodde-Tistrup hallen, har 

fungeret fint og kapaciteten er jævnligt blevet 
justeret.  

7. Midsommerfest afholdes den 18. juni.
8. Arbejdsdage planlagt i både byskov og anlæg.

UR Helle Øst:

UR Varde By:

UR Varde Opland:
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 var gruppen, der arbejder for 
etablering af friplejehjem inviteret til at besigtige 
det nye plejehjem i Ølgod, det var en fin tur. Der 
arbejdes på at etablere 5 vandreruter i Janderup 
og omegn. Vandrestierne er godkendt af 
kommunen, og så snart det er på plads hvilken 
afmærkning der må bruges, går vi i gang med 
etablering. 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 blev der 
traditionen tro afholdt Valborgaften med 
fortælling af en lokal person, bål, kage og kaffe. 
Det var en hyggelig aften. 
Den 3. juni afholdes generalforsamling

Til orientering og drøftelse



4. 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, kasserer i RUBAN, orienterede 
om, at der afholdes generalforsamling den 17. 
august 2021. Sammenlægninger færdiggjort og 
godkendt ved Skat og Erhvervsstyrelsen.

RUBAN har fået tilknyttet endnu en 
programmør, og der vil blive præsenteret et 
muligt RUBAN version 2.0 ved 
generalforsamlingen i august.
Det planlægges at afholde 
medlemsmøder/workshops, bl.a. fordi der 
stadig er udfordringer med uploadede billeder, 
som vises gråt (pga. ophavsrettigheder).

Det blev aftalt, at Claus Larsen fremadrettet 
indsender nyt fra RUBAN på forhånd, så 
punktet afvikles som ”Bordet rundt”.

5. Delebussen Frøen – inspirationsoplæg fra 
Jungshoved (50 minutter)

Punktet er sat på dagsordenen efter opfordring 
af kommunaldirektør Mogens Pedersen og med 
inspiration fra udvalgsformand Preben Friis-
Hauge, som har hørt om projektet via sit virke i 
Sydtrafik.

Allan Capion fra lokalrådet i Jungshoved i 
Vordingborg Kommune kommer og giver et 
inspirationsoplæg om den delebus-ordning, som 
han har været med til at indføre i sit 
lokalområde.

Læs mere her: https://jungshoved.net/delebus/ 

Til inspiration og drøftelse

Allan Capion præsenterede delebussen Frøen, 
som har kørt i 3½ år, og som er et 
ildsjæleprojekt på halvøen Jungshoved i 
Vordingborg Kommune. 

Geografisk er der 12 km. fra det yderste punkt 
på Jungshoved til nærmeste indkøbsmulighed i 
Præstø. Halvøen har en aldrende befolkning, 
manglende offentlig transport og deraf 
begrænset mulighed for mobilitet.
Inden delebussen blev en realitet, kørte 
borgerne med Flextur, men det er dyrt for både 
kommune og bruger, og en smule besværligt. 
Lokale ildsjæle anført af Allan Capion 
undersøgte muligheden for at lease en 8 
personers delebus, hvor alle udgifter, på nær 
brændstof, betales af Vordingborg Kommune. 
Det er muligt, da kommunen har de samme 
udgifter til delebussen, som de ville have til 
Flextur, hvorfor ordningen ikke er 
konkurrenceforvridende og derfor lovlig i 
forhold til Kommunalfuldmagten. Ordningen 
skal løbe rundt, men må ikke give overskud 
(eller underskud), hvorfor prisen for en tur på 
et tidspunkt blev sænket til det halve, til 5 
kr./tur i stedet for det oprindelige 10 kr./tur.

For at leve op til Trafikstyrelsens krav er der sat 
meget strikse regler for brugen af bussen, fx må 
chaufførerne ikke modtage betaling for deres 
kørsel, ligesom der er faste priser for turene 

https://jungshoved.net/delebus/


m.m.

Der bliver tænkt kreativt i forhold til at udvide 
brugen af bussen – kirkekørsel, valgkørsel, til og 
fra forsamlingshus, ligesom der tænkes i 
sponsorater, samarbejder med lokale 
foreninger og erhvervsdrivende m.m.

Ordningen har bosætningspotentiale, og det er 
med til at give Vordingborg Kommune et godt 
ry generelt.

Der er mange praktiske ting, som skal 
udarbejdes og vedligeholdes, bl.a. 
bookingsystem, hjemmeside, regnskabsark, 
kommunikation og aftalegrundlag med 
kommunen.

Allan Capion meddelte, at han altid står til 
rådighed for gode råd og gerne vil dele de 
udviklede værktøjer, hvis det har interesse.

Allan Capions oplæg er sendt til FUR forud for 
mødet.

6. Sagsbehandling og godkendelse af golfhotel i Ho 
(20 minutter)

Bente Staal, UR Blåvandshuk, har bedt om at få 
punktet på dagsordenen. Bente har medsendt 
følgende tekst: 

Vi er i UR Blåvandshuk meget forundrede og 
lettere foruroligede over at en så vigtig sag som 
ny lokalplan for et Golfhotel kan blive haste 
gennemført på under en uge.
Plan og teknikudvalget fik materiale og 
dagsorden tilsendt fredag den 21.5.2021. Det er 
dagsorden til ekstraordinært møde i udvalget 
tirsdag den 25.5.2021 (første hverdag efter 
pinse). Derefter økonomiudvalgsmøde og så 
endelig byrådsmøde godkendelse tirsdagen efter 
den 1.6.2021.

Ingen politikere eller private har kunnet nå at 
drøfte dette med hinanden eller forvaltningen 
før mødet i plan og teknikudvalget og vi mener 
simpelthen at det går for stærkt. Det er et vigtigt 
emne og en plan som ikke bare er til at ændre 

Bente Staal udtrykte frustration omkring 
processen for stillingtagen til golfhotellet i Ho. 
Det er opfattelsen, at sagen skulle hastes 
igennem, og at der ikke var tid til dialog, 
ligesom materialet for byggeriet opfattes som 
upræcist.
Udviklingsrådet Blåvandshuk har derfor sendt 
et bekymringsbrev til alle byrådsmedlemmer 
forud for byrådsmødet den 1. juni. 
Det blev dog på byrådsmødet besluttet at 
sende forslaget til lokalplan og 
kommuneplantillæg i høring i 10 uger og et 
borgermøde.

Punktet bringes frem i FUR, da en lignende sag 
kan ramme et andet område senere.
UR HHST mente, at det er et lokalt anliggende, 
men forstår godt frustrationen omkring 
processen.

Sagen blev drøftet, og der var generel enighed 
om, at det er vigtigt, at sager ikke hastes 
gennem, at der er tid til at konsultere 
specialister og drøfte på et ligeværdigt og reelt 



igen når først den er godtaget.

Er det et golfhotel der skal bygges? Er det 100 
hytter på hver 100m2. som mere minder om 
feriecenter/ferieboliger. Hvad er der behov for 
og hvad kan naturen klare, Hvad med landsbyen 
HO? Infrastruktur, fortov og cykelstier.

Vi vil gerne have FUR´s holdning til dette, da det 
næste gang kan blive et stort byggeri i Skovlund 
eller Lunde der er tale om.

VH
UR-Blåvandshuk

Bente Staal indleder punktet.

Til drøftelse 

grundlag. Et eksempel blev nævnt: er der tale 
om hotel eller ferieby? Det burde afklares, 
inden der tages stilling i sagen. 
Der var en opfattelse af, at mange sager fra 
Plan og Teknik rammer medierne med negativ 
omtale.

FUR ønskede en mere åben og 
medinddragende proces i den slags sager, og de 
stillede sig undrende over, at en sag som denne 
sendes ud pinsefredag til behandling første 
hverdag efter pinsen, når der har været 
forhøring 1½ år tidligere.

7. Udviklingsrådenes bankforbindelser (15 
minutter)

Claus Larsen, UR Varde Blåbjerg, har bedt om at 
få punktet på dagsordenen og skriver: 

Jeg vil gerne bede om en drøftelse af 
udviklingsrådenes bankforbindelser. Kan vi gøre 
noget i fællesskab, evt. sammen med 
kommunen? Kan vi hjælpe de lokale foreninger?
Det er de negative renter jeg tænker på, men 
også de mange gebyrer. Nogle steder kan både 
udviklingsråd og foreninger slippe for disse ting, 
hvis kasserer eller formand er storkunde eller 
aktionær i pengeinstituttet.
En fælles løsning, evt. med kommunens hjælp, 
kunne måske hjælpe.

Claus Larsen indleder punktet.

Til drøftelse

Claus Larsens baggrund for at medtage punktet 
er primært negative renter og gebyrer, som 
rammer frivillige foreninger hårdt. Det er 
ærgerlige penge at betale, og foreninger føler 
sig nærmest som jaget vildt.

Det blev nævnt, at foreninger nogle gange har 
held med at få pengene retur via sponsorater 
og lignende, ligesom der blev nævnt eksempler 
på, at personlige relationer mellem 
kasserer/formand og bank kan nedbringe 
gebyrer m.m. 
Der er forskel på, hvor meget rådgivning de 
forskellige foreninger har brug for, og hvor 
meget de heraf skal trække på ressourcer i 
banken.

Det blev fremført, at Varde Kommune har en 
ambition om være den bedste 
foreningskommune i landet, hvorfor der bør 
være fokus på kommunal hjælp i denne sag.

Der var enighed om, at foreninger ikke kan 
undvære en bankkonto, til fondssøgning, 
kommunale tilskud m.m. Det blev drøftet, om 
flere foreninger kan benytte den samme konto, 
for derved at spare penge, eller om en 
administrativ person ved kommunen kunne 
forestå det praktiske. Det blev også efterspurgt, 



om foreninger kan indgå i samme aftale som 
Varde Kommune vedr. bankforbindelse.

Lisbeth Linding oplyste, at byrådet har bedt om 
at få en sagsfremstilling på dagsordenen om 
emnet, og at Varde Kommunes gældende aftale 
med Danske Bank udløber ultimo 2022, hvorfor 
dette skal i udbud ultimo 2021.

FUR besluttede at indstille til byrådet, at 
foreningernes bankkonti tages med udbuddet, 
når Varde Kommunes bankforbindelser sættes i 
udbud senere på året. 

8. Projekt Tinyhouses og naturgenopretning i 
Varde Kommune (10 minutter)

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

Præsentation af projektet er vedhæftet sammen 
med dagsordenen.

Walther B. Sørensen indleder punktet.

Til drøftelse
 

Walther B. Sørensen orienterede om projektet 
”Tinyhouses”, som et medlem fra Mejls, Peter 
Skødt Knudsen, arbejder med. Der skal 
igangsættes en drøftelse med kommunen om, 
hvorvidt det er noget, der skal arbejdes videre 
med. Det vil kræve lokalplan m.m. for at kunne 
gennemføres. 

Lisbeth Linding informerede om konkurrencen, 
Danmarks Vildeste Kommune, som Varde 
Kommune har tilmeldt sig. 

Det fælles udviklingsråd bakker op om 
konkurrencen, og det blev aftalt, at hvert FUR-
medlem undersøger, om nogle i deres 
lokalsamfund ønsker at deltage i et 
opstartsmøde om projektet. Navne på 
interesserede sendes til Lisbeth Linding.

Lisbeth Linding udsender materiale til 
videreformidling i udviklingsrådene.

9. Sensommermøde / forårsmøde (20 minutter) 
(Punktet blev flyttet frem til at være punkt 3 jf. 
punkt 1.)

På det seneste FUR møde blev det besluttet, at 
turismestrategi i Varde Kommune skal være det 
overordnede tema for fællesmødet mellem 
byråd og udviklingsråd den 19. august kl. 17 - 21 i 
Næsbjerghus.

Arbejdsgruppen med Walther B. Sørensen, Bente 
Staal og Carl Holst har haft møde med Henrik 
Rasmussen og Lisbeth Linding om mødet, og en 

Carl Holst gennemgik udkastet til drejebogen 
for sensommermødet.

Sang blev valgt: Jeg elsker den brogede verden.

Når det bliver endeligt planlagt i forvaltningen, 
vil der følge nærmere information vedr. 
punktet om inddragelse i budgetlægningen til 
arbejdsgruppen og derefter med orientering til 
FUR. 
Sensommermødet ligger tæt på byrådets 
budgetseminar, som afholdes 15.-16. 
september.



drejebog for aftenen, som præsenteres og 
drøftes på FUR-mødet, er udarbejdet.

Der ønskes en drøftelse af drejebogen samt 
emner, som FUR ønsker berørt i borgmesterens 
tale.

En fra arbejdsgruppen indleder punktet.

Til drøftelse og beslutning

Turisme: Direktør i Destination Vesterhavet, 
Peer Kristensen, kommer med et indlæg om 
turisme fra destinationens perspektiv. 

Lisbeth Linding orienterede om, at de 5 
udviklingsråd, som arbejder med 
indlandsturisme, kan overveje at melde sig ind i 
Destination Trekantområdet (som Billund er en 
del af), hvis de ønsker et samarbejde med 
Billund. De blev opfordret til at kontakte Tina 
Farup Christensen om dette. Varde Kommune 
kan lovmæssigt ikke være med i to 
destinationssamarbejder, og Ringkøbing-Skjern 
blev valgt som samarbejdskommune i sin tid.

Ang. oplægget om mikroturisme bliver det ikke 
Landdistrikternes Fællesråd, som giver et 
oplæg, men i stedet en person, der har været 
med som deltager i Landdistrikternes 
Fællesråds projekt om mikroturisme.

Det blev foreslået, at deltagerne fra 
kystområderne sidder med ved nogle af de 
andre udviklingsråds borde under 
workshoppen. Ideen er at drøfte, hvad kan man 
bruge hinanden til i forhold til indlandsturisme.

En drøftelse med politikeren om vægtning af 
turisme blev nævnt. Det skal være i orden at 
ville sende nogle turister ind i landet, og 
hvordan kan udviklingsrådene støtte hinanden i 
dette. 
Der er et uopdyrket potentiale, som ikke bliver 
udnyttet indlands, og det skal der fokus på. 

Programmet blev godkendt.

Det blev drøftet, om udviklingsrådene skal give 
en erkendtlighed til Erik Buhl, da det bliver hans 
sidste møde med udviklingsrådene. 

Der var enighed om en keramikting med 
udviklingsrådenes navn på som tak for et godt 
samarbejde. 
Det blev aftalt, at udviklingsrådene indsender 
forslag til kunstnere fra deres lokalområde 
senest ved udgangen af næste uge.  
Carl Holst og Lisbeth Linding træffer afgørelsen.



Vedr. emner til borgmesterens tale blev nævnt 
at fremhæve vigtigheden af udviklingsrådene 
og lokalsamfundene i kommunen – også set i 
forhold til det kommende byråd. Lokale ildsjæle 
er vigtige.

Det afstedkom en drøftelse af politikernes 
indstilling til og involvering i udviklingsrådene. I 
nogle udviklingsråd er de lokale politikere 
meget usynlige og virker uinteresserede. Det 
blev i samme forbindelse nævnt, at det også er 
vigtigt at huske at udviklingsrådene er 
upolitiske.

10. Årets lokale landsby 2021 (10 minutter)

Konkurrencen til årets lokale landsby 2021 i 
Varde Kommune er i gang med frist for 
indsendelse af ansøgning fredag den 4. juni kl. 
12.00.

Mødet for kåring af vinder er aftalt til mandag 
den 14. juni kl. 18.00 i Billum.

Der ønskes en drøftelse af processen omkring 
offentliggørelse og kåring af vinderen.

Til drøftelse og beslutning

Det blev aftalt, at mødet enten holdes hos 
Enghavegaard eller på Billum Kro.

Proceduren for offentliggørelse af vinderen 
bliver som tidligere år.

Opfølgning:
Mødet afholdes på Enghavegaard, Ho Bugt Vej 
17, 6852 Billum kl. 18.00

11.  Eventuelt (10 minutter) Walther B. Sørensen orienterede om, at han 
havde været på besøg i det nye demenscenter i 
Ølgod, hvilket på mange måder havde været en 
speciel oplevelse. Byggeriet var virkelig flot 
udvendigt - et prestigebyggeri - men indvendigt 
bar det præg af, at der skulle spares, måske for 
at der kunne blive råd til det flotte ydre? 

12. Næste møde: (5 minutter)

Dato for det kommende møde er tidligere fastsat 
til torsdag den 26. august 2021. Det er under en 
uge efter sensommermødet med byrådet, 
hvorfor det foreslås udskudt til medio september 
i stedet.
Sted:

Til beslutning

Det kommende møde blev rykket til torsdag 
den 9. september i Årre.

Der er rundvisning i byen mellem 16.00 – 17.00.

Mødet afholdes mellem 17.00 – 21.00 på Årre 
Kro.


