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Referat af Generalforsamling i Blåbjerg Udviklingsråd den 29. februar 2016 kl. 18.30 

Generalforsamlingen fandt sted på Outrup Hotel. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Formandens beretning for 2015 

4. Det reviderede regnskab v. kasserer 

5. Indkomne forslag - trafikgruppe 

6. Valg af rådsmedlemmer. På valg er: 

Helge Knudsen/Lydum – modtager ikke genvalg 

Hans Dam/Nr. Nebel 

Eigil Lauritsen/Henne-Stausø 

Jørgen Moesgaard/Kvong – modtager ikke genvalg 

Nyvælges kan endvidere repræsentanter fra Outrup og Lunde. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8. Eventuelt 

UR-formand Bjarne Buhl bød forsamlingen velkommen, og specielt til Per Kirkegaard og Bjarne Fly fra Varde 

kommune, som under pkt. 5 ville fortælle om Varde kommunes overvejelser/prioriteringer m.h.t. trafik, 

trafiksikkerhed, herunder cykelstier. 

Ad. 1  

Herman Kristiansen blev valgt. 

Herman konstaterede, at mødet var indkaldt og varslet i overensstemmelse med vedtægternes 

bestemmelser. 

 

Ad. 2 

Helge Knudsen blev valgt til referent. 

Vera Vad Winkler og Dorthe Nielsen blev valgt til stemmetællere. 

 

Generalforsamlingen blev dispenseret, og der blev serveret stegt flæsk med kartofler, persillesovs og 

rødbeder. 

 

Ad. 3. 

UR Blaabjergs formand Bjarne Buhls afholdt sin beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat. 

 

Ved den efterfølgende spørge-/svarrunde blev den lokale indsats for flygtningen drøftet.  Som resultat af 

mødet i Nr. Nebel om hjælp til flygtninge er der under Dansk Flygtningehjælp dannet et lokalt netværk af 

kontaktpersoner. 

Det blev understreget, at de lokalt udarbejdede planer for byerne er Udviklingsplaner – ikke lokalplaner. 



2 
 

Det blev efterspurgt, om UR kan medvirke til samarbejde mellem de små sogne i Blåbjerg. Det blev igen 

som tidligere understeget, at det netop er én af UR’s vigtigste opgaver at være formidler af sådant. 

Ønsker/idéer blev efterlyst af formanden. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Ad. 4 

Det reviderede regnskab blev gennemgået af kasserer Peter Pedersen. Regnskabet er vedhæftet referatet. 

Regnskabet er revideret af UR’s revisor Preben Nielsen. 

 

Ved den efterfølgende spørge-/svarrunde blev der spurgt, om det var UR’s formål ”at samle penge”. Det er 

det ikke. 

Regnskabet viser et regnskabsteknisk underskud på 9.429,44 kr., selv om indestående i Nr. Nebel 

Sparekasse er vokset fra 55.342,91 kr. til 75.913,47 kr. Som det fremgår, er det store indestående imidlertid 

aktivitetstilskud udbetalt af Varde kommune til forventede/kommende borgerinddragende aktiviteter.  

Såfremt de forventede borgerinddragende aktiviteter ikke gennemføres, vil Varde kommune forlange 

aktivitetstilskud tilbagebetalt. 

Det blev drøftet, hvorledes UR kan hjælpe lokalt med at finde finansiering til udviklingsprojekter, fjernelse 

af gamle bygninger m.v.  

Gamle, uønskede bygninger skal søges fjernet via varde kommune, der er i år en pulje på 2 mill. Kr til 

formålet.  

Der kan ved Varde kommune søges om midler til gennemførelse af de udviklingsprojekter, som er 

beskrevet i de lokale udviklingsplaner. Der skal lokalt skaffes 50 % af udgifterne – herunder f.eks. ved 

frivillig arbejdskraft. Regler for ansøgning til puljen er på vej. 

FUR og Varde kommune har i fællesskab besluttet at frembringe og offentliggøre en status over de puljer, 

hvor man kan søge om hjælp til finansiering af projekter. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad. 5. 

Blåbjerg UR fremsatte forslag om nedsættelse af en trafikgruppe, som skal arbejde med ønsker om 

trafikforbedrende indsatser i Blåbjergområdet. Der skal være 1 repræsentant fra hvert af de 7 sogne. 

 

Punktet blev indledt med indlæg fra Bjarne Fly og Per Kirkegaard fra Varde kommune. 

For alle aktiviteter, dvs. trafiksikkerhedsmæssige projekter, cykelstier, vedligeholdelse m.m.m. er det Plan 

& Teknik Udvalget, der prioriterer. 

Til Trafiksikkerhedsmæssige projekter (f.eks. fodgængerovergange) er der ca. afsat 1 mill. Kr./år 

Der er omkring 50 kendte Cykelsti-ønsker i Kommunen. For 2016 er der afsat 8 mill. Kr + til fællesprojektet 

med Ringkøbing-Skjern kommune syd om Fjorden. I 2017 er der afsat 6 mill.kr og i 2018 5 mill. Kr. Af de 5 

mill. Kr er de 2 mill. Kr afsat til stier i naturområder.  

Følgende aktuelle projekter/aktiviteter i Blåbjerg blev nævnt: Sløjfede jernbaneoverkørsler, hvilket har 

medført forskellige ændringer i færdselsmulighederne. Der kommer ny asfalt på sporkørte veje. Forbedring 

af oversigtsforholdene forskellige steder. Projekter/samarbejder om skolepatrulje-aktiviteter.  De mange 

cykelsti-ønsker – og det blev nævnt, at bevillingerne hertil for 2016 og 2017 er prioriteret. 
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Både under indlægget og efterfølgende var der stor spørgelyst. Følgende blev drøftet/oplyst: 

Der er bevillinger til vedligeholdelse af cykelstier ud over den omtalte bevilling til nye. 

Prisen for cykelstianlæg er 1-1½ mill. Kr. pr. km, afhængig af lokale forhold. Eventuel eksprioritering af jord 

til anlægget er ikke en afgørende omkostning. 

Kommunens prioritering er således: Trafiksikkerhed – børns skolevej – turisme – andet.  

Når der for 2018-bevillingen er prioriteret 2 mill. Kr. til stiforløb i naturområder er årsagen ikke ”slinger” i 

prioriteringen, men at der via ikke kommunale puljemidler kan hentes flere penge til formålet. 

Spørgsmål og holdninger til konkrete cykelstiforløb, kollektiv trafik, trafiksikkerhedsmæssige 

foranstaltninger m.v. blev henvist til drøftelse i det kommende arbejde i ”Trafikgruppe Blåbjerg” – og Varde 

kommunes forvaltning lovede, at gruppens anbefalinger vil blive hørt. 

 

Til UR Blåbjergs Trafikgruppe blev indstillet/valgt: 

Søren Jessen, Nymindegab 

Hans Dam, Nr. Nebel 

Torkild M. Christensen, Lunde 

Laurids Knudsen, Outrup 

 

Medlemmerne fra Kvong, Lydum og Henne vil blive indstillet/valgt i løbet af uge 9 og meddelt til Bjarne 

Buhl. 

 

Ad. 6 

Preben Nielsen, Lydum, blev nyvalgt til UR. 

Hans Thomas Madsen, Kvong blev nyvalgt til UR. 

Hans Dam, Nr. Nebel, blev genvalgt til UR. 

Eigil Lauritsen, Henne, blev genvalgt til UR. 

Agnethe Nielsen, Outrup, blev nyvalgt til UR. 

Hans Lund, Lunde, blev nyvalgt til UR 

 

Ad. 7 

Helge Knudsen, Lydum, blev valgt som revisor. 

Herman Kristiansen, Lydum, blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

Ad. 8 

En trafiksikkerhedsrapport fra 2005-06, udarbejdet af et konsulentfirma sammen med den tidligere 

Blåbjerg kommune og flere lokale kræfter, blev efterlyst. 

Varde kommune kunne ikke umiddelbart oplyse, hvor rapporten var. Dens konklusioner/anbefalinger er 

sandsynligvis også nu uaktuelle – der er sket meget siden. 

 

Der blev udtalt stor ros til Udviklingsrådets indsats. 

  

Ref. Helge Knudsen. 


