Vandudvalg
• Medlemmer:
•
•
•
•
•

Kurt Hausted, Blåvand
Aage Siig Christensen, Guldvangen m.fl.
Henrik Ladefoged, Henne
Steffen Clemensen, Jegum
Thomas Jensen, Vejers

• Status for Vandudvalget:
•
•

Kontakt mellem medlemmerne i udvalget er etableret.
Udvalget planlægger første møde

• Formål med Vandudvalget:
•
•
•
•

Fokus på de langsigtede vandudfordringer jf. klimaplan m.m.
Tæt dialog og samarbejde med Varde Kommune
Medvirke til vidensdeling internt og til/fra de locale vandudvalg
Det fælles vandudvalg skal ikke “overtage” opgaver og ansvar fra de lokale vandudvalg
og/eller Grundejerforeningernes bestyrelser.

Fællesudvalg / Forretningsudvalg ?
• Medlemmer af udvalget:
•
•
•
•
•

Bodil Tank Kristensen, Hejbøl m.fl.
Helle Marquertsen, Jegum
Søren Bjerre, Blåvand
Niels Jørgen Pedersen, Henne
Allan Junge, Vejers

• Status for udvalget:
•
•
•
•

Mandat givet den 6 februar 2018
Udvalget har haft intern møde den 8 marts (referat sendt til alle og god feed-back)
Udvalget har haft det første møde med Varde Kommune (og blev taget godt imod)
VK har på mødet meldt at udvalget bliver høringspart på lige fod med Udviklingsråd og
Erhvervsliv ift. Implementering af Turismestrategien & Vækstplanerne for
turistområderne i Varde Kommune

Fællesudvalg / Forretningsudvalg ?
• Formål med udvalget:
Medvirke til at gøre Varde Kommune til “Danmarks bedste sommerhuskommune”
Medvirke til øget focus på kvalitet i sommerhusområderne contra focus på kvantitet
Medvirke til bredere udvikling af sommerhusområderne contra “koncentrat” I Blåvand
Medvirke til differentieret udvikling af sommerhusområderne I Varde Kommune –
således turisterne oplever et bredt og varieret tilbud
• Medvirke til bedre infrastruktur, p-arealer og færre industri-sommerhuse
• Medvirke til at der udarbejdes flere lokalplaner for sommerhusområderne

•
•
•
•

Fællesudvalg / Forretningsudvalg ?
• Actions for udvalget:
• Der skal findes et navn til udvalget – vi modtager gerne input
• Udvalget skal etablere regelmæssige interne møder med fast og ad-hoc dagsorden
• Udvalget skal etablere regelmæssige møder med Varde Kommune & øvrige parter med
interesse i turistområderne (udviklingsråd, erhvervsliv, andre foreninger)
• Udvalget skal etablere regelmæssige nyhedsbreve til Grundejerforeningerne
• Udvalget skal sikre en god og fornuftig dialog og kontakt med pressen om de fælles formål
• Udvalget skal sikre en god dialog og kontakt med Grundejerforeningerne individuelt og fælles
• Udvalget vil gerne besøge alle sommerhusområder
• Udvalget må ikke “overtage” den enkelte Grundejerforenings egne lokale opgaver, ansvar og
kontakt med VK / andre - men være en støtte og sparringspartner i “tunge sager” - og efter
behov som bestemmes af den enkelte Grundejerforening.

