Referat fra FUR-møde den 17. september 2020
Efterårsmødet mellem byrådet og udviklingsrådenes medlemmer er pga. Covid-19 blevet aflyst.
Oprindeligt havde en arbejdsgruppe planlagt en drøftelse af udfordringer og potentialer i og på
tværs af udviklingsrådene. Ved de tiltagende restriktioner blev det besluttet i stedet at afholde et
møde med formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, som oplægsholder. Med et
efterfølgende forsamlingsforbud på 50 personer blev mødet aflyst.
Synliggørelse af ”lokale perler”
Platforme til formidling af informationer, både online og trykte, blev drøftet. Der var kritik af de
hjemmesider, som findes i dag. De blev opfattet som rodede, med meget information og med dårlig
fremvisning af kortmateriale - bl.a. cykelruterne.
I RUBAN er en ny funktion under udrulning. Den hedder ”Steder” og kan vise smukke billeder fra
smukke steder i lokalsamfundene.
Lisbeth Linding orienterede om, at der i forvaltningen er nedsat en intern arbejdsgruppe, som skal
skabe et overblik og systematisere strukturen for den information, som er tilgængelig i dag. Efter
denne strukturering er gjort, skal det specificeres, hvilke informationer der er behov for, så de kan
ajourføres og vedligeholdes.
Arbejdsgruppen vil gerne have en person fra hvert udviklingsråd, som vil forpligte sig til at stå for
opdatering og vedligehold af de informationer, som meldes ind. Der blev aftalt, at hvert
udviklingsråd finder en lokal repræsentant til opgaven, og at udviklingsrådene gerne må melde flere
end 2 steder/udflugtsmål ind til Lisbeth Linding.
Det nye navn til projektet blev ”Lokale perler”.
Møde med Udvalget for Plan & Teknik
4 udviklingsråd har haft besøg af Udvalget for Plan & Teknik. Møderne blev afholdt som busmøder,
hvor udvalget kom rundt i lokalområderne og fik fremvist de udvalgte og mest relevante steder,
man ønskede drøftet. De 4 udviklingsråd konkluderede, at resultatet af møderne måtte vise sig på
sigt, da det var begrænset, hvad udvalget ville forpligte sig til på dagen. Det blev i de 4
udviklingsråd konkluderet, at det er vigtigt, at udvalget kommer rundt og ser lokalområderne.
Udviklingsperspektiv for hele Varde Kommune med SYMBO
Fredericke Bruhn, iværksætter og innovationschef ProVarde og bestyrelsesmedlem i SYMBO
orienterede om projekt Future Food Innocenter Symbo, der omhandler udvikling af fødevarer i
vores område i Varde Kommune.
FUR var positiv over for projektet og lovede at holde øjne og ører åbne i forhold til de egnede
opstartslokaler.
Konkurrence om ”Årets landsby”
FUR drøftede emnet og var enige om, at det korte varsel og den korte tidsfrist, timingen hen over
sommerferien samt forlængelsen af ansøgningsfristen for den landsdækkende konkurrence var
uhensigtsmæssig. Der var delte meninger om, hvorvidt tema for konkurrencen skal være specifik og
anderledes fra år til år eller mere overordnet og flerårig.
Lisbeth Linding kontakter Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, for
afklaring.
Næste møde: Billum Kro, 1. december kl. 17.00 - 21.00
Referent: Hanne Klausen
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