Referat fra mødet med udviklingsgrupperne d. 13 marts 2013.

1. Alle udviklingsgrupper fortæller om hvad de arbejder med.
Grøn eng gruppen.
Har afholdt stiftende generalforsamling, for at oprette græsningsforeningen.
Hvor en bestyrelse er blevet valgt. Formand er Lasse Kristensen, næstformand
Egon Juhl, øvrige medlemmer er Bjørn Bjerre, Lars Lauridsen og Ove Lund
Hansen. Græsnings foreningen har ca.25 medlemmer og af holder
generalforsamling i foråret.
Grøn eng gruppen består af Lars Lauridsen, Ove Lund Hansen og Bjørn Bjerre der
fortsat arbejde med at få færdig gjort de påbegyndte projekter. Første del er ved
at være færdig. Indhegningen, på nær nogle led er klar. Regnskabet aftales
færdiggjort i løbet af 14 dage, altså inden d.1 april. Finansieringen kan der efter
komme på plads. Anden del, med infostandere, udsigtstårne og shelters er
gruppen i gang med at planlægge. Og der kommer kvæg på de indhegnede
arealer når det juridiske er på plads, altså i løbet af foråret.
Sti gruppen.
Arbejder i øjeblikket på at udfærdige info foldere. Holger Grumme havde et
udkast af folderen med, det ser rigtig lovende ud. Han forventer at materialet
kan være klar i løbet af efteråret.
Kulturgruppen.
Har i efteråret af holdt bankospil, som forløb meget tilfredsstillende. For nylig er
der afviklet dilettant, som krævede at gruppen arbejdede nytænkende og
effektivt, så festen kunne forløbe perfekt. Læseklubben går godt med ca. 10
deltagere. Kulturgruppen vil gerne bakke op om arrangementer og evt. nye ideer.
Torvedag d.8 juni bliver det næste projekt for gruppen.

Tilflytning og bosætnings gruppen.
Gruppen er i kontakt med Varde boligadministration, og håber på et samarbejde
denne vej. Gruppen er åben for nye tanker og ideer.

Vedligeholdelse gruppen.
Fortsætter deres fine arbejde når foråret kommer. De har store forventninger til
de mange nysatte blomsterløg.
Aktivitets og overnatningsgruppen.
Gruppen arbejder igen på ideer omkring hotellet, er der muligheder for at
erhverve denne. Gruppen og lokalrådet ønsker at der dannes en ny gruppe, der
skal arbejde med bymidten. Hvad skal der ske når brugsen flytter.
Pressegruppen.
Gruppen er fortsat til rådighed og er gerne behjælpelig med billeder og omtale.
Mogens Svarrer vil gerne være en del af denne gruppe.
Infocentergruppen ved brugsen.
Der foreligger en plan for bygning af den nye brugs med infocenter. Der skal
søges fondsmidler til infocenter delen, da dette ikke er med i finansieringen af
brugsen.
Erhvervsklubben.
Har sammen med borgerforeningen og lokalrådet afholdt nytårs kur på hotellet,
hvor Handelsbanken kom og fortalte at det godt kan lade sig gøre at låne penge.
Der deltog ca. 100 mennesker i dette arrangement. Erhvervsklubben vil gerne
have nye ideer.
Udviklingsrådet.
Arbejder som kommunens forlængede arm i lokalområdet. Der er
repræsentanter fra Starup-Tofterup, Årre, Agerbæk og Fåborg i rådet.
Udviklingsrådet arbejder på en energi messe/center ved helle hallen, som
planlægges til at forgå i september. Indsendes der høringssvar til kommunen vil
udviklingsrådet gerne modtage en kopi, så de evt. kan støtte op.

Borgerforeningen.

Har i samarbejde med byfestudvalget oprettet et korps af vejformænd. Er der
informationer som ønskes sendt rundt via vejformændene kontaktes
borgerforeningen. Borgerforeningen har igen i år tilmeldt byen til,
affaldsindsamling dette foregår den 14 april. Håber på stor opbakning. Der
arbejdes på forskønnelse af rundkørslen i samarbejde med vedligeholdsgruppen.
Som et nyt tiltag deltager vi i pælesidnings konkurrence, hvor et forhåbentlig
stort overskud skal gå til julebelysning. Vi arbejder på at få opdateret
hjemmesiden.
Lokalrådet.
Lokalrådet afholder generalforsamling den 17 april, hvor Mogens Svarrer ønsker
at træde ud af rådet. I den forbindelse afholdes der også et stormøde hvor alle
foreninger i byen indbydes til at deltage.
Lokalrådet ønsker at der nedsættes en gruppe der skal arbejde med udviklingen
af bymidten, når brugsen flytter ud til Tingvejen. Materiale til udfærdigelse af
lokal plan for brugsens udflytning er klar og der arbejdes på finansieringen.
Omkring bosætning ligger lokalrådet op til at der nedsættes en arbejdsgruppe.
Som kan arbejde på hvordan vi får fat i potentielle købere. Hvordan vi får gjort
opmærksom på at vores by, er det bedste sted for soldater familier og andre
familier, at bosætte sig, osv.
Skole struktur kommer igen på dagsordenen. For at være på forkant ønskes det
at der laves en arbejdsgruppe, der skal arbejde på at vi kommer til at beholde
skolen.

