
Lokallisten 2017`s generalforsamling onsdag d. 25. april 2018. 

 

Formandens beretning: 

1. Velkommen her i Skovlund. 

2.  Tak til Lone og Lars, der giver kaffe og kage.  

3. Lokallisten giver øl og vand. 

4. Tak til nye medlemmer. 

5. Håber på en god aften også med debat og nye ideer for fremtiden. 

6. Lokallisten oprettes dec. 2016 (Niels Jørgen og Kaj Aage.) 

7. Derefter et kæmpe benarbejde af vores terriermodel: Niels Jørgen Nielsen. 

Han brænder om nogen for dette. 

8. Maj 2017: Lokallisten stiftes. 

9. På dette tidspunkt får Niels Jørgen kontakt til: Ernst, Søren, Philip, Mette, Tom, Frank, Lasse, Henrik 

og Jens Erik.  (Mette melder så fra igen.) 

10. De fleste af os er ikke politikere (erfarne), Vi selv tror faktisk, at det er vores stærkeste kvalifikation. 

Vi tænker ikke sådan: ”Det kan vi ikke”. Vi tænker sådan: ”Det er skævt - det må laves om”. 

11. Til valget: Vi diskuterer og laver vores program! 

12. Hjemmeside: Henrik laver vores flotte side. 

13. Vi opstiller. 

14. Vi kommer rundt til valgmøder. 

15. Vi betaler hele vejen af egne lommer. 

16. Vi kommer så ind med 2 mandater - 2447 stemmer = 8,7% 

 

Hvad vil vi? 

- Vi vil være med i beslutninger lokalt 

- Vi vil have bedre balance mellem by og land. Det er skævt som resten af landet. Vores 

lokalsamfund skal have indflydelse på, hvad der investeres i. 

De små byer og samfund skal have del i anlægsudgifter + byfornyelse/ forskønnelse/ 

byudvikling.  

Vi oplever, at det hele drejer sig om Varde By. 

(Vi kan starte med et pilotprojekt.) 

Altså: vi kalder det for en tildelingsmodel. 

En fair + lige fordeling af midlerne. 

- Bevar vore skoler – ”Meget vigtigt”. 

Der er jo 3 skoler i Varde + gymnasium + 10 kl. 

Disse 3 skoler er på fuld højde med andre skoler i bygningskvalitet. 

Der skal være ledere (arbejdende) på hver skole. 

- Ingen filialskoler. 

Tom Arnt orienterer om skole- ungdomsrådet, samt hans øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen. 

Henrik Kastrupsen orienterer og Økonomi, Turisme, Kultur og Fritid, Natur og Nationalpark. 

Niels Jørgen Nielsen orienterer om sager han arbejder med. 

 



- Erhvervsliv: Varde Kommune har fået en dårligere placering sidste år. 

Der skal være nytænkning og bedre målrettet direkte kommunikation til virksomheder. 

Der er en direkte dårlig kommunikation på dette område. 

- Jobcenter Varde - slankere administration. 

- Boligforeninger - Alt tilskud til 2021 går til Varde. 

- Boligbehovet skal undersøges i alle andre lokalsamfund og fremmes. 

- Der skal ikke forfordeles boligforeningsejendomme i Varde by. 

- Kerneområder som daginstitutioner/ skoler/ ældreområde/ handicappede/ sygdom/ sundhed/ 

lovbefalede, men skal prioriteres først. 

- Energipolitik: grøn omstilling - ja - med omtanke. 

 

Her og nu:    

- Det er vigtigt, at vores 2 valgte byrådsmedlemmer er tro mod vores program. 

- Indflydelse. 

- Fokus på at udvikle i de næste 4 år. 

- Vi skal komme ud til alle landsbyer/ bysamfund. 

- Vi skal arbejde for at få nye medlemmer. 

 

Jens Erik Mathiasen, formand for Lokallisten 2017. 

 

-  

 

 


