Starup/Tofterup
Borgerforening og Lokalråd
Fællesmøde med arbejdsgrupperne
onsdag den 12. oktober
kl. 19.30 – 22.00 i Multihuset.


Status fra de enkelte arbejdsgrupper:
5 minutters oplæg fra hver gruppe

Referat:
Kulturgruppen:

I støbeskeen til det kommende tid: banko – dillettant – skotsk-irsk
aften – sommerkoncert

Grøn Eng: der har været problemer med finansieringen, men de problemer er
løst. Der er hegnet og der er kommet køer på det vestlige stykke ved
kirken. I beløbet der er søgt indgår også midler til stigruppen.
Det er planen at der kommer en fristudsættelse (der er søgt om
udsættelse), og målsætningen er at til foråret skal der være kvæg på
hele området
Bosætning: (Byggegruppen og tilflytningsgruppen er slået sammen)
Der er afholdt brainstorm og man har tænkt på åben landsby igen.
Det skal måske gøres anderledes end sidst.
Alle ejendomssælgere skal være med i et sådan projekt.
Det er sparket til hjørne.
– Gruppen tror ikke at det er folk, der vil bygge nyt hus, som vil flytte
til Starup – vejen frem er, at der kommer rotation i de gamle
huse/ejendomme. Der skal være brugte huse til salg, som kan give
nogle billige huse, som så bliver til salg. - det er realistisk. Der
arbejdes med at der bliver opført lejeboliger i Skorreho, hvor nogle af
sælgerne af gamle parcelhuse måske vi bo. Der er taget kontakt til
Varde Boligadministration og de vil gerne opføre noget nyt. Det kræver
dog, at der er interesse for et byggeri. Ejendomsmægleren i Agerbæk er
ikke særlig positiv overfor vores initiativ i forhold til at få et
samarbejde op at stå. En måde til at holde kontakten til
ejendmosmæglerne kunne være, at vi prøver at invitere
ejendomsmæglere fra Kolding – Esbjerg – Vejle – Herning - Grindsted
og Billund til en snak og et forslag om et fremstød i forhold til disse
byer.
Analyse:

Der sker ikke noget i denne gruppe.
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Facebook: Facebook-gruppen er oppe at stå og den er oprettet under navnet:
”Starup – tofterup – Mulighedernes by”. Der er ca. 250 medlemmer
og der er et livligt skriveri og en god debat, hvilket også var meningen.
Naturlegeplads:Mangler stadig et sted til legepladsen der er mange restriktioner og
fredninger i vores område
Aktivitetes og overnatningsgruppen: Der er ikke noget nyt – der
bliver tænkt videre, og der arbejdes.
Stigruppen: Der er planlagt 6 stier, som bliver beskrevet. Det er gamle stier,
som bliver ”genopvågnet”. Der bliver sat skilte op. Der bliver
indarbejdet 2 shelteres i hver ende af ådalsstrækningen. Det bliver
formidlet via skilte – Formidling via gps og sms når man gå turen. Der
skal bruges 140.000kr. og der er givet tilsagn om 90000 kr. der er
sendt ansøgninger ud på 195.000kr. Vi regner med at det bliver færdig
i sommeren 2012.
Pressegruppen: Der arbejdes individuelt, og der kommer et ”opråb” fra Starup Tofterup ca. hver 14. dag, hvilket også er målsætningen.
Det kunne godt være nødvendigt med et koordinerende møde i
gruppen.
Pressegruppen kunne godt gøre sig opmærksom på sig selv via mail til
udviklingsgrupperne.
Årets
Landsby: Starup – Tofterup er for stor til at blive årets landsby. Landsbyen må
ikke være over 1000 indbyggere og vi er ca. 1180 indbyggere.
Der arbejdes ikke med at forsøge på at blive Årets landsby
Ved-ligeholdet:
Der er 12 medlemmer 4 bænkedrenge og 8 hakkedamer +
en grønt og græsmester. Vi skal selv tage os af Mikkelsbro (den ved
Tingvejen). Mikkelsbro bliver malet til foråret og der skal heller ikke
skiftes træ ud.
Der kommer TV-SYD den 18. oktober kl. ca. 19.00. Husk at se
programmet Anne Hjælper til.
Hakkedamerne Passer torvet og Hotel Tofterups arealer ud mod
gaden.
Bænkedrengene har sat nye Brædder på bænkene i byen – Der skal
beskæres og fælles buske fra spejdergrunden og op til broen, så
lindetræerne kommer til sin ret.. Børnehaven kan ikke komme forbi

Starup/Tofterup
Borgerforening og Lokalråd
med deres vogne der hvor Lillistone har ryddet. Der er mange stubbe
fra træerne, som stadig står der. Det vil vi gøre noget ved.
Kommunen har erkendt, at det er deres pligt at vedligeholde den og nu
er der kommet brev om at stien bliver repareret.
En brugs
med det
hele tak: Lotte Ilse og Dorthe har oprettet en ny gruppe. Det foreslås, at der
bygningen af den nye brugs. Ca. 30m2 i forbindelse med
indgangspartiet på Brugsen. Det koster ca. 200.000kr. at etablere
sådan et rum, som er til gavn for byens borgere. Der kan søges om
midler til sådan en ”Cafè” fra forskellige fonde.
o Fælles drøftelse og sparring i forhold til evt. af problemstillinger i
arbejdsgrupperne.
Referat: Shelters skal ligge på de overnatningspladser som findes.
Naturlegepladsen: Hvordan kommer man videre med denne natur-legeplads –
Vi bør undersøge, hvorfor vi ikke kan bruge områder hvor der er
restriktioner og fredninger. Man kunne godt lave legepladsen i
forbindelse med en gravhøj og der kan søges midler i en speciel fond til
et sådant projekt. På www.arealinfo.dk kan man se hvad der er
fredet.
Åse Larsen tilbyder at skabe kontakt til en naturlegeplads på Fanø,
som måske vil hjælpe med at vise hvordan de gjorde.
Vedligehold: Hvorfor er roserne opgivet? Det er fordi at kommunen ikke vil passe
Dem og fordi roserne ikke kan gro i den samme jord år efter år.
Lindetræerne: I enden af Smedegade står der også nogle lindetræer, som er ved
at forsvinde i krat og buske.
Der mangler hjælpere til at fælde træer og buske langs med
lindetræene.
Infrastruktur: Der er ingen planer i Varde Kommuen om at arbejde med
infrastrukturen i vores område. Det bliver svært at få Varde Kommue
med på en forlængelse af Galshovej ved ”knækket”. Det har også lange
udsigter mht. en motorvej op gennem midtjylland fra grænsen.
Billund.
Filmen om Starup: Mangler at blive redigeret og kan købes når den er færdig
for måske 5000kr. Borgerforeningen skal tage stilling til om filmen er
værd at købe.
o Har grupperne brug for hjælp til kontakt til kommunen, hjælp til
markedsføring eller hjælp til andet?
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Referat:



Vedligeholdet ønsker hjælp til at fælde træer og buske.
Legepladsgruppen ønsker hjælp til at finde en egnet plads i naturen.

Skal Starup – Tofterup også være en blomstrende Landsby?
o Årre – Næsbjerg er blevet det………..

Referat:
o Oplæg til blomstrende landsbyer v/ Jens Peter.
Referat: Ilse synes, at det er meget akademiseret at søge om at komme i klubben
med blomstrende landsbyer – Holger bakker op om at det er blevet
meget svært at søge midler og fonde og at komme med i ”Blomstrende
Landsbyer”.
Der er ikke så store midler i fonde, som ikke er fra EU, men det er
nemmere at søge i de mindre fonde.
o Lokalrådet ønsker at der bliver nedsat en gruppe som vil arbejde med
Blomstrende Landsbyer, således at Starup – Tofterup kan blive en
”Blomstrende Landsby”.
Referat: Borgerforeningens bestyrelse tager stilling til om den kan løfte opgaven
eller om der skal friske kræfter til det store arbejde.


Hvordan får vi gang i bosætningen?
o Når Danish Crowns nye storslagteri i Holsted står klart om 2-3 år
kommer der ca. 300 nye arbejdspladser.

Referat:

Der er ikke endeligt besluttet hvor slagteriet skal ligge.
Det vedtages endeligt i marts eller april måned.
Man kunne gå til Danish Crown for at promovere Starup – Tofterup for
deres personale.
o Skal vi gøre en indsats for at få nogle af de forventede tilflyttere til at
bosætte sig i Starup-Tofterup?

Referat: Dette punkt blev ikke diskuteret specielt ( se under bosætninggruppens
indlæg)
o Skal vi gå på ”strandhugst” i Tønder og Holstebro (slagterierne bliver
lukket her)?
Referat: Dette punkt blev ikke diskuteret specielt – se under referatet omkring
Danish Crown
o Er vejforbindelsen/infrastrukturen mod øst god nok?
Lokalrådet vil gerne have nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme
med et ideoplæg.
Referat:

Se under referatet under punktet Infrastruktur!
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Eventuelt

Referat:

Bl. A. på foranledning fra Lokalrådet arbejdes der på at Holme å bliver
lagt tilbage til sit oprindelige leje.
Forslag: Gå ind på dr.dk og find harddiskudsendelsen, som handler
om bredbånd i Varde Kommune. Den er god iflg. Lars Bo
Vi bør arbejde med at tage stilling til hvilken varmeforsyning vil vi har
i Starup – Tofterup i fremtiden. (Lars Bo)
I Hegnsvig har de lavet et solfangeranlæg, som vi er inviteret til at
besøge.
Tak for et godt og konstruktivt møde.

