Referat fra mødet i Blåvandshuk UR 15. juni 2020
Deltager:
Christina, Anders, Anne Katrine, Bente, Linda, Allan, Henrik, Jette, Niels Arne
Fraværende: Stine, Anders M, Mariane, Hans Verner
Datoer for de næste 2 møder
11/8 BLÅVAND ;) medborgerhus kl. 19,30 ( Niels Arne tilmelder os )
15/9 Ho kro kl. 19,30
Bente orienterede kort om mødet i FUR
Næste møde i FUR 27/8
Vi skal komme med 2 forslag til Grønt Danmarks kort i vores område
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/groent-danmarkskort/
- hjemmesider i byerne ? for eller imod
- Varde kommunes hjemmeside - bosætning !
- 20/8 bosætningsmøde for Oksbøl og Vrøgum. Der kommer en fotograf og
journalist ( vi skal finde deltagere - det klare bla Bente )
- Grøn DK kort ! - gør mere opmærksom på vores grønne skønne pletter i
kommunen
- Efterårsmøde 27/10 UR + politikere + administrationen
Udfordringer ! samarbejde med naturstyrelsen ( måske plads i
naturstyrelsens brugerråd )
Christina 16. juni 2020 svar fra Naturstyrelsen:
“Projektet har ligget stille de sidste par måneder, og jeg ved ikke lige præcist
hvorledes det bliver prioriteret fra centralt hold de kommende måneder; men du
skal nok høre nærmere når jeg ved noget. Ulrik Lorentzen”
- Samarbejdsmøde med naturstyrelsen Tirsdag d. 11. august kl. 10.00
Christina deltager. Andre der gerne vil deltage er velkommen.
Christina arbejder på, at mødet bliver i fællesskab med Natur og Kultur i Ho,
Destination Vesterhavet, Varde kommune, Nationalpark Vadehavet, Naturpark
Vesterhavet, Natur og Kultur i Varde.
Hjemmeside " ud i naturen.dk " der står ikke ret meget på siden.
Christina 6. juli 2020: jeg tror, at siden allerede er blevet opdateret - og der er
kommet flere vandreruter på. Nu er Ho, Blåvand, Vejers, Jegum, Vrøgum og
Oksbøl alle repræsenteret med 1 eller flere ruter.

Rundtur med Plan & Teknik Udvalget er udsat til 15. august.
Vi kører videre med sammen dagsorden som tidligere indsendt
emner Sag i Ho
borgerindragelse )
Sag i Oksbøl/Blåvand
Sag i Vejers

hytteby ( den måde sagen er forløbet på,
trafik - flugt - krydset ved kirkegade.
vådområder

Midler til uddeling :
Der er ikke kommet ansøgninger endnu,
Vi overveje at rykke foreningerne, men besluttede at lade det ligge indtil videre, da
vi vil undersøge, hvad det vil koste for os, at komme videre med Udviklingsplanen
for Blåvandshuk.
Forslag til Varde kommunes budget: skal løbende med på UR dagsorden, så vi har
det liggende klar, når kommunen beder om det.
Udviklingsplanen Blåvandshuk - hvordan spiller vi hinanden bedre:
Vi blev enige om, at vi skal have hjælp udefra til at komme videre.
Vi har ideerne til at starte på - men hvordan kommer vi i gang?
Linda tager kontakt til firmaet " primus motor " som måske kan hjælpe os igang så
vi har noget konkret at fremlægge for vores foreninger som gerne skulle deltage
aktivt i udviklingsplanen.
Brainstorm fra Allan, Jette og Christina:
Nøgleord:
Øge kendskabet til hinandens byer
Øge fællesskabet
Kategorier:
Naturen (legepladser, vandreruter, grillhytter, naturfitness, MBT ruter osv)
Aktiviteter i byerne
Foreningslivet
Kulturen (måske som en runde)
Blåvandshuk runden:
5 punkter pr by - frem med de gode historier og de skjulte skatte
Gåturer /cykelturer = guidet turer
Find datoer - weekender/helligedage

OBS punkter - hvordan kommer vi ud med budskabet:
kommunikation
markedsføring
information
Foreninger:
Når vi er klar, skal de informeres om vores projekt.
Få foreningerne med.
Arrangere tur for ildsjælenes på tværs af foreningerne
Arrangere tur for bestyrelserne på tværs af foreningerne
Kort med Hotspots:
Vi bygger på hvert år
En femårs plan:
- mål for hvert år - hvordan kommer vi derhen - opbygning af faser
Måske en app?
søge penge fra puljer når projektet er formet

Dagsorden til næste møde (der kan komme mere på)

- Udviklingsplan Blåvandshuk

- vil vi tage imod tilbuddet fra Primus Motor?
(se særskilt mail med tilbud fra Primus Motor)
- Bosætning - Inspiration fra Mols (http://molsiudvikling.dk/ http://
www.borgerforeningen-mols.dk/)
- FUR: udpeg 2 områder vi ønsker med på Grønt Danmarks kort
- Varde kommune budget (er der kommet noget, vi skal huske og have med?)

-

