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0. Udvalg for Økonomi og Erhverv samt stående udvalg  
 
 
 

Udvalg for Økonomi og Erhverv  

Formål: Varetager den umiddelbare forvaltning af de 
anliggender, der vedrører kommunens kasse- 
og regnskabsvæsen og løn- og 
personaleforhold samt den umiddelbare 
forvaltning af andre kommunale anliggender i 
henhold til Styrelsesvedtægt for Varde 
Kommune. 

Grundlag:  Kommunestyrelsesloven §§ 17,18, 20-22 samt 
Styrelsesvedtægt for Varde Kommune 

Formand: Borgmesteren er født formand for udvalget: 
Erik Buhl Nielsen 

Kommunens repræsentant(er): Udvalget består af 9 byrådsmedlemmer 
Erik Buhl Nielsen (formand) 

Anders Linde (næstformand) 

Søren Laulund 

Peter Nielsen 

Line Berner 

Tina Agergaard Hansen 

Holger Grumme Nielsen 

Henrik Vej Kastrupsen 

Ingvard Ladefoged 

Årligt antal møder: Der afholdes minimum et møde om måneden 
undtaget juli (jævnfør forretningsorden)  

Mødested og -tidspunkt: Rådhuset – udvalget godkender årligt 
mødeplan   

Honorar: Menige medlemmer modtager udvalgsvederlag 
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Udvalget for Plan og Teknik  

Formål: Bestyrer de anliggender, der er underlagt dem 
inden for rammerne af det vedtagne årsbudget 
i forbindelse med byrådets vedtagelser og i 
overensstemmelse med de reglementer mv., 
der er udstedt af byrådet. 

Grundlag:   Kommunestyrelsesloven §§ 20-22 samt 
Styrelsesvedtægt for Varde Kommune 

Formand: Udvalget vælger selv sin formand:  
Preben Friis-Hauge 

Kommunens repræsentant(er): Udvalget består af 7 byrådsmedlemmer: 
Preben Friis-Hauge (formand) 

Peter Nielsen (næstformand) 
Anders Linde 

Søren Laulund 

Niels Haahr Larsen 

Niels Christiansen 

Jan Lings 

Årligt antal møder: Der afholdes minimum et møde om måneden 
undtaget juli (jævnfør forretningsorden) 

Mødested og -tidspunkt: Rådhuset – udvalget godkender årligt 
mødeplan   

Honorar: Formanden – 29,21 % af borgmesterens 
vederlag jævnfør Styrelsesvedtægt for Varde 
Kommune 
Menige medlemmer modtager udvalgsvederlag 

 

 

 

 

Udvalget for Børn og Læring  

Formål: Bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, 
inden for rammerne af det vedtagne årsbudget 
i forbindelse med byrådets vedtagelser og i 
overensstemmelse med de reglementer mv., 
der er udstedt af byrådet. 

Grundlag: Kommunestyrelsesloven §§ 20-22 samt 
Styrelsesvedtægt for Varde Kommune 
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Formand: Udvalget vælger selv sin formand: 
Peder Foldager 

Kommunens repræsentant(er): Udvalget består af 7 byrådsmedlemmer: 
Peder Foldager (formand) 

Sarah Andersen (næstformand) 

Lars Teglgaard 

Tina Agergaard Hansen 

Holger Grumme Nielsen 

Tom Arnt Thorup 

Sandie Eis Ravn 

Årligt antal møder: Der afholdes minimum et møde om måneden 
undtaget juli (jævnfør forretningsorden) 

Mødested og -tidspunkt: Rådhuset – udvalget godkender årligt 
mødeplan   

Honorar: Formanden – 29,21 % af borgmesterens 
vederlag jævnfør Styrelsesvedtægt for Varde 
Kommune Menige medlemmer modtager 
udvalgsvederlag 

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid  

Formål: Bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, 
inden for rammerne af det vedtagne årsbudget 
i forbindelse med byrådets vedtagelser og i 
overensstemmelse med de reglementer mv., 
der er udstedt af byrådet. 

Grundlag: Kommunestyrelsesloven §§ 20-22  
Styrelsesvedtægt for Varde Kommune 

Formand: Udvalget vælger selv sin formand: 
Mads Sørensen 

Kommunens repræsentant(er): Udvalget består af 7 byrådsmedlemmer: 
Mads Sørensen (formand) 

Lars Teglgaard (næstformand) 

Stig Leerbeck 

Julie Gottschalk 

Henrik Vej Kastrupsen 

Ingvard Ladefoged 

Sandie Eis Ravn 

Årligt antal møder: Der afholdes minimum et møde om måneden 
undtaget juli (jævnfør forretningsorden) 
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Mødested og -tidspunkt: Rådhuset – udvalget godkender årligt 
mødeplan   

Honorar: Formanden – 29,21 % af borgmesterens 
vederlag jævnfør Styrelsesvedtægt for Varde 
Kommune. 
Menige medlemmer modtager udvalgsvederlag 

 

 

 

Udvalget for Social og Sundhed  

Formål: Bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, 
inden for rammerne af det vedtagne årsbudget 
i forbindelse med byrådets vedtagelser og i 
overensstemmelse med de reglementer mv., 
der er udstedt af byrådet. 

Grundlag: Kommunestyrelsesloven §§ 20-22  
Styrelsesvedtægt for Varde Kommune 

Formand: Udvalget vælger selv sin formand: 
Tina Agergaard Hansen 

Kommunens repræsentant(er): Udvalget består af 7 byrådsmedlemmer: 
Tina Agergaard Hansen (formand) 

Niels Haahr Larsen (næstformand) 

Connie Høj 

Stig Leerbeck 

Niels Christiansen 

Steen Holm Iversen 

A.C. Hoxcer Nielsen 

Årligt antal møder: Der afholdes minimum et møde om måneden 
undtaget juli (jævnfør forretningsorden) 

Mødested og -tidspunkt: Rådhuset – udvalget godkender årligt 
mødeplan   

Honorar: Formanden – 29,21 % af borgmesterens 
vederlag jævnfør Styrelsesvedtægt for Varde 
Kommune Menige medlemmer modtager 
udvalgsvederlag 
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Udvalget for Arbejdsmarked og 
Integration 

 

Formål: Bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, 
inden for rammerne af det vedtagne årsbudget 
i forbindelse med byrådets vedtagelser og i 
overensstemmelse med de reglementer mv., 
der er udstedt af byrådet. 

Grundlag: Kommunestyrelsesloven §§ 20-22 samt 
Styrelsesvedtægt for Varde Kommune 

Formand: Udvalget vælger selv sin formand: 
Connie Høj 

Kommunens repræsentant(er): Udvalget består af 7 byrådsmedlemmer: 
Connie Høj (formand) 

Line Berner (næstformand) 

Sarah Andersen 

Peder Foldager 

Steen Holm Iversen 

Birger Filskov 

A.C. Hoxcer Nielsen 

Årligt antal møder: Der afholdes minimum et møde om måneden 
undtaget juli (jævnfør forretningsorden) 

Mødested og -tidspunkt: Rådhuset – udvalget godkender årligt 
mødeplan   

Honorar: Formanden 29,21 % af borgmesterens vederlag 
jævnfør Styrelsesvedtægt for Varde Kommune 
Menige medlemmer modtager udvalgsvederlag. 
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1. Udpegninger som sker efter den d´hontske metode 
 

 

AFLD I/S   

Formål: Tilstræbe udbygning af servicen overfor 
ejerkommunerne og samtidig fastholde 
konkurrencedygtige priser på affaldsbehandling 
ved at have ejerkommunernes behov i 
centrum og levere løsninger, der giver værdi 
for den enkelte ejerkommune 

Grundlag: Vedtægter AFLD I/S  

Formand: Bestyrelsen konstituerer sig efter nyvalg med 
en formand og en næstformand 

Preben Friis-Hauge 

Kommunens repræsentant(er): Der udpeges 1 bestyrelsesmedlem og 1 
suppleant af og blandt Byrådets medlemmer 
jævnfør vedtægter for AFLD I/S 

Preben Friis-Hauge (Medlem) 
Peter Nielsen (Suppleant)  

Årligt antal møder: Bestyrelsen holder møde så ofte, den finder 
det nødvendigt, og kan indkaldes efter 
begæring af et bestyrelsesmedlem. Minimum 
afholdes 4 møder om året.møder.  

Mødested og -tidspunkt: --- 

Honorar: Selskabet udreder vederlag/mødediæter til 
bestyrelsesmedlemmerne jævnfør 
vedtægterne.  
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Beredskabskommission – Fælles for 
Esbjerg, Varde og Fanø kommuner 

 

Formål: Varetager den umiddelbare forvaltning af 
kommunens forpligtelser i henhold til 
beredskabsloven og beskyttelsesrumsloven. 

Grundlag:  Beredskabsloven samt Vedtægter for fælles 
kommunalt § 60 selskab for Esbjerg, Varde og 
Fanø Kommune godkendt i Varde Byråd den 
7. november 2017. 

Formand: Beredskabskommissionen vælger selv sin 
formand og næstformand blandt de 3 
borgmestre. 

Kommunens repræsentant(er): Borgmesteren er født medlem 
Erik Buhl Nielsen 

Der udpeges derudover 1 medlem af og 
blandt Byrådets medlemmer. 
Søren Laulund 

Årligt antal møder: Efter behov 

Mødested og -tidspunkt: Vibevej 18, 6705 Esbjerg Ø. 

Honorar: - 

 
 
 
 

Bevaringsfond, Varde    

Formål:  Virke for bevarelsen af gamle huse, 
gadebilleder og andre bevaringsværdige emner 
i kommunen. 

Grundlag: Selvejende institution oprettet i samarbejde 
med Bevaringsforeningen for Varde i 1985 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer: 
Niels Christiansen 

Holger Grumme Nielsen 

Det vil være hensigtsmæssigt, at Byrådet udpeger 
de samme personer til Bevaringsprisudvalget. 

Årligt antal møder: - 

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: - 
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Bevaringsprisudvalget  

Formål:  En gang årligt at udvælge et bymiljø, bygning 
eller bygningsdel i kommunen til omtale og 
præmiering for værende af særlig arkitektonisk 
og kulturhistorisk værdi. 

Grundlag:  Bevaringsforeningen for Varde indstillede i 
1981 Varde Bevaringspris, der normalt 
uddeles en gang årligt.  

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger 2 medlemmer: 
Niels Christiansen 

Holger Grumme Nielsen 

Det vil være hensigtsmæssigt, at Byrådet udpeger 
de samme personer til Bevaringsfonden. 

Årligt antal møde: --- 

Mødested og -tidspunkt: Lundvej 4, 6800 Varde 

Honorar: - 

 
 
 

Bevillingsnævnet  

Formål: Bevillingsnævnet træffer afgørelser i sager, der 
efter Restaurationsloven er henlagt til 
kommunalbestyrelsen  

Grundlag:  Restaurationslovens § 10, stk. 3.  
Forretningsorden for Bevillingsnævnet 
godkendt i Byrådet den 6. september 2016 

Formand: På det konstituerende møde vælger 
Bevillingsnævnet blandt sine medlemmer en 
formand og en næstformand  

Kommunens repræsentant(er): Bevillingsnævnet nedsættes af Byrådet: 
4 medlemmer udpeges af Varde Byråd 
1 sagkyndigt medlem med fornøden 
økonomisk indsigt i virksomhedsøkonomi 
udpeges af Byrådet. 
1 medlem udpeges af Varde Byråd efter 
indstilling fra HORESTA 
1 medlem udpeges af Varde Byråd efter 
indstilling fra 3F samt 
Politidirektøren eller dennes befuldmægtigede. 
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De udpegede medlemmer skal have bopæl i Varde 

Kommune. 

Erik Buhl Nielsen (formand) 
Tina Agergaard Hansen (næstformand) 
Niels Haahr Larsen 

Jan Lings 

Peder Sandfeld (sagkyndigt medlem) 
Birgitte Nowak (Horesta) 
Per Hyldegaard (3 F) 

Årligt antal møder: 10 

Mødested og -tidspunkt: Rådhuset – tidspunktet for de ordinære 
møder fastlægges ved nævnes første møde i et 
kalender år. 

Honorar: Der udbetales kørselsgodtgørelse (ex. Politiets 
repræsentant) 

 
 
 
 

Blaabjerg Biogas  A.m.b.a. Ikke aktiv længere, da Varde Kommune ikke 
stiller garanti mere.     

Formål: Produktion af biogas med henblik på 
kraftvarmeproduktion i Nørre Nebel. 

Grundlag:  Vedtægter for Blaabjerg Biogas A.m.b.a. 
(Jævnfør beslutning i UØE den 27. september 
2017 udpeger Varde Kommune ikke længere en 
tilforordnet, men alene et bestyrelsesmedlem)  

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger 1 bestyrelsesmedlem. 
Preben Friis-Hauge (udtrådt) 

Formand: Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Årligt antal møder: Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden 
finder det fornødent, eller 2 
bestyrelsesmedlemmer kræver det. 

Mødested og -tidspunkt: Nr. Nebel. 

Honorar: - 

 
 
 
 

Bobøl I/S - Deponiselskab  Passiv drift 

Formål: Løse opgaver/forpligtelser vedrørende 
affaldshåndtering for interessentkommunerne. 
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Grundlag:  Vedtægter for Deponiselskabet Bobøl I/S 

Formand: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand 
og næstformand 

Kommunens repræsentant(er): Hver interessentkommune skal udpege 1 
medlem og 1 suppleant af og blandt Byrådets 
medlemmer. 
Jan Lings (medlem) 

Søren Laulund (suppleant) 
Årligt antal møder: Mindst 1 møde årligt inden 1. maj.  

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: - 

 
 
 
 

Børn og Unge-udvalget  

Formål: Afgiver indstillinger om adoption uden samtykke 
til Ankestyrelsen og træffer afgørelser i sager 
vedrørende børn og unge, jf. § 74 i lov om social 
service, herunder anbringelse af børn uden for 
hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens 
samtykke. 

Grundlag:  Den sociale retssikkerhedslovs §§ 18-21, jævnfør 
lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016  
og bekendtgørelse nr. 1615 af 14. december 2016 
om forretningsorden for børn og unge-udvalgene. 

Formand: Børn og Unge-udvalget vælger selv sin formand 
og næstformand blandt de medlemmer, der er 
valgt af Byrådet. 

Kommunens repræsentant(er): Der udpeges 2 medlemmer af og blandt Byrådets 
medlemmer samt tilsvarende 1 stedfortræder 
for hvert medlem. 
Stig Leerbeck (formand)   
Tina Agergaard Hansen (personlig 
stedfortræder) 
Holger Grumme Hansen (næstformand)   
Sandie Eis Ravn (personlig stedfortræder)   

Årligt antal møder: Efter behov (9 møder i 2017) 

Mødested og -tidspunkt: BorgerCenterVarde – onsdage kl. 14.00 i 2017 

Honorar: Formanden - 5 % af borgmesterens vederlag.  
Det menige byrådsudpegede medlem modtager 
udvalgsvederlag.  



 
 

15 
 

 
 
 
 
 

Børne- og ungdomstandplejeudvalg (BUT-
udvalg) 

   

Formål: Søge at bilægge konkrete uoverensstemmelser 
om fortolkning og anvendelse af BUT-
overenskomsten. 

Grundlag: Overenskomst for tandpleje for børn og unge 
under 18 år hos alment praktiserende 
tandlæger - Kapitel 6, § 9 

Formand: I henhold til godkendt forretningsorden er 
overtandlægen født formand  

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger 2-3 medlemmer. 
Hidtil har overtandlægen som den ene af 

medlemmerne været udpeget sammen med 2 

byrådsmedlemmer. 

Line Berner 

Arne Callesen 

Berit Østergaard Nielsen 

Årligt antal møder: Et møde om året. Herudover ad hoc 
møder ved uoverensstemmelser 

Mødested og -tidspunkt: Tandplejen, Lerpøthus, Lerpøtvej 50, 6800 
Varde 

Honorar: - 

 
 
 
 

Danmarks Biblioteksforening   

Formål: Foreningens mål er, at Danmark får de bedst 
mulige biblioteker i alle egne af landet til gavn 
for den enkelte borger og for samfundet. 
Kommunerne er politisk repræsenteret ved 
deres kulturpolitikere.  
Foreningens anden medlemsgruppe består af 
biblioteksfagligt personale, studerende og 
kulturinstitutioner.   

Grundlag:  Biblioteksforeningens vedtægter 

Formand: Vælges på generalforsamling efter et 
kommunalvalg. 
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Kommunens repræsentant(er): Ved generalforsamlingen råder hver 
medlemskommune over stemmer svarende til 
de fremmødte, dog maksimalt 7 stemmer.  
Mads Sørensen (formand) 

Lars Teglgaard (næstformand) 

Stig Leerbeck 

Julie Gottschalk 

Henrik Vej Kastrupsen 

A.C. Hoxcer Nielsen 

Sandie Eis Ravn  

  

Årligt antal møder: Hvert 4. år inden udgangen af 1. kvartal (året 
efter et kommunalvalg) 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes 
når mindst 5 kommuner eller mindst 40 
medlemmer af valggruppe B indsender ønske 
herom.  

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: - 

 
 
 
 

Destination Vesterhavet   

Formål: Foreningens formål er – at skabe udvikling og 
vækst for turismeerhvervene i Ringkøbing-
Skjern og Varde kommuner med afsæt i 
medlemmernes turismeerhvervsinteresser og i 
samarbejde med de 2 kommuner. 

Grundlag:  Vedtægter for Destination Vesterhavet 

Formand: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand. 

Lisbeth Valther 

Kommunens repræsentant(er): Varde Byråd udpeger 2 byrådsmedlemmer. 
Følger den kommunale valgperiode. 
Erik Buhl Nielsen 

Søren Laulund 

Årligt antal møder: Mindst 5 møder årligt   

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: - 
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Det Danske Madhus Varde A/S  

Formål:   

Grundlag:  Vedtægter for Det Danske Madhus Varde A/S 

Formand: Udpeges af Det Danske Madhus Holding A/S 

Kommunens repræsentant(er): Det Danske Madhus A/S ledes af en bestyrelse, 
hvoraf generalforsamlingen vælger fire 
bestyrelsesmedlemmer med suppleanter for to 
år ad gangen. Generalforsamlingen kan udpege 
yderligere bestyrelsesmedlemmer med 
suppleanter, således at bestyrelsen kan bestå af 
indtil seks bestyrelsesmedlemmer. 

Varde Kommune udpeger 2 repræsentanter 
samt suppleanter på valg til bestyrelsen. 

Direktør for fagområdet inviteres til bestyrelsesmøderne. 

Tina Agergaard Hansen (medlem) 
Connie Høj (suppleant) 
Niels Haahr Larsen (medlem) 
Steen Holm Iversen (suppleant) 

Årligt antal møder:  - 

Mødested og -tidspunkt:  - 

Honorar: Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens 
honorar.  7.500 kr.  

 
 
 
 

DIN Forsyning   

Formål: 

 

Drive virksomhed knyttet til levering af 
administrations- og driftsydelser knyttet til 
forsyningsvirksomhed i Esbjerg og Varde 
kommuner.  

Grundlaget: Byrådsbeslutning den 6. maj 2014  

Formand: Varde har formandskabet 2018-2022 
Anders Linde 

Kommunens repræsentant(er): Der skal udpeges 3 bestyrelsesmedlemmer af 
og blandt Byrådets midte. Den ene af disse 
skal være borgmester eller 1. viceborgmester. 
Anders Linde (1. viceborgmester) 

Niels Christiansen 
Søren Laulund 
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Årligt antal møder: Efter behov – dog mindst en gang i kvartalet. 

Mødested og -tidspunkt: -  

Honorar: Bestyrelsesarbejdet honoreres med følgende 
beløb: formand 150.000 kr., næstformand 
75.000 kr. og menige bestyrelsesmedlemmer 
37.500 kr. årligt.  

 
 
 
 

Energnist   

Formål: At indsamle og forbrænde forbrændingsegnet 
affald, at drive forbrændingsanlæg, at sikre 
afsætning af overskydende forbrændingsegnet 
affald samt at oplagre forbrændingsegnet affald, 
som ikke umiddelbart kan forbrændes. 

Grundlag: Vedtægter for Energnist I/S herefter 
”Interessentskabet”  

Formand: Formand vælges af repræsentantskabet 

Kommunens repræsentant(er): Hver ejerkommune udpeger en repræsentant 
samt en suppleant til repræsentantskabet af og 
blandt Byrådets medlemmer. 
Repræsentantskabet udgør samtidig bestyrelsen.  
Preben Friis-Hauge (medlem/næstformand) 
Peter Nielsen (suppleant)  

Årligt antal møder: Efter behov dog mindst 4 gange årligt. 

Mødested og -tidspunkt:  - 

Honorar: Selskabet udreder vederlag/mødediæter til 
bestyrelsesmedlemmerne jævnfør vedtægterne. 

 
 
 
 
 
 

Forberedende Grunduddannelse Vest  

Formål: FGU er for unge under 25 år, der ikke har 
gennemført eller er i gang med en 
ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i 
beskæftigelse. 
 
Uddannelsen består af 3 spor: 
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   AGU - Almen grunduddannelse 
   EGU - Erhvervsgrunduddannelse 
   PGU - Produktionsgrunduddannelse 
  
FGU er en uddannelse med almene fag, 
undervisning på værksted og i praktik. 

 
Grundlag: Vedtægt for FGU Vest – Esbjerg, Varde og 

Fanø kommuner 

Formand: Bestyrelsen vælger selv sin formand 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger 2 medlemmer  

Funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. 
maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været 

afholdt. 
 
Peder Foldager 
Steen Holm Iversen  

Årligt antal møder: 5 

Mødested og -tidspunkt: Institutionen har hjemsted i Esbjerg 
Kommune. 

Honorar: - 

 
 

 
 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland (Nordlig 
del) 

 

Formål: Behandler fredningssager og dispensation fra 
fredning. 

Grundlag:  Naturbeskyttelseslovens §35, jævnfør 
lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017. 

Formand: En dommer udpeget af Miljøministeren 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet i den kommune, hvori det 
omhandlede areal er beliggende udpeger 1 
medlem. Der udpeges samtidigt 1 suppleant 
for medlemmet.  
John Bach Thygesen (medlem) 
Poul Henrik Hansen (suppleant) 

Årligt antal møder: Ad hoc 

Mødested og -tidspunkt: Retten i Kolding. 

Honorar: Diæter, erstatning for dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse 

https://www.fguvest.dk/standardside
https://www.fguvest.dk/egu
https://www.fguvest.dk/pgu
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m.v. efter reglerne i lov om kommunernes 
styrelse. (Varde Kommune afholder udgiften)  

 
 
 
 

Fælles Ejendomscenter (§17, stk. 4)    

Formål: Formålet med at nedsætte et §17, stk. 4 udvalg 
er at komme med anbefalinger og anvisninger 
til, hvordan et fælles ejendomscenter i Varde 
Kommune kan udformes, herunder hvad der 
forstås ved et fælles ejendomscenter samt 
hvilke kompetencer, et ejendomscenter skal 
besidde. 

Grundlag: Den Kommunale Styrelseslov samt 
Byrådsbeslutning  

Formand: Borgmesteren er født formand 
Erik Buhl Nielsen 

Kommunens repræsentant(er): 

 

Erik Buhl Nielsen 
Søren Laulund (næstformand) 
Peter Nielsen 
Holger Grumme Nielsen 
Sandie Eis Ravn 
Preben Friis-Hauge  
Tina Agergaard Hansen  

Årligt antal møder: - 

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: Ingen – dog kan der ydes tabt 
arbejdsfortjeneste, såfremt man som 
byrådsmedlem har valgt den form for vederlag. 

 
 
 
 

Fællesankenævn Sydvestjylland  Nedlægges pr. 31.december 2020 

Formål: Behandler klager over told- og 
skatteforvaltningens afgørelser vedr. fysiske 
personer og dødsboer. 

Grundlag: Skatteforvaltningsloven, § 8 (LBKG 2011-02-23, 
nr. 175).  

Bekendtgørelse om landets inddeling i 
skatteankenævnskredse, fælles skatte- og 
vurderingsankenævnskredse samt 
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motorankenævnskredse (BKG nr. 1227 af 
24/10/2013). 

Formand: --- 

Kommunens repræsentant(er): 

 

Byrådet udpeger 2 medlemmer samt 
stedfortræder for disse.   

Det er et krav, at den enkelte kandidat er 
valgbar til Byrådet. Ved udpegning finder § 25 i 
kommunestyrelsesloven anvendelse (den 
d’Hondtske metode). 

Funktionsperioden begynder den 1. juli i det år, 
hvor den kommunale valgperiode begynder. 

Karl Barslund (medlem) 
Keld Jacobsen (personlig stedfortræder) 
Niels Ole Bech (medlem) 
Kjeld Anker Espersen (personlig 
stedfortræder) 

Årligt antal møder: - 

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: Jævnfør bekendtgørelse. 

 
 
 

Garnisonsfond, Varde Kommunes  

Formål: Fondens formål er at støtte aktiviteter på 
Varde Kommunes Garnisoner. Bestyrelsen kan 
under særlige omstændigheder, samt i 
forbindelse med påskønnelse af særlig indsats 
uddele legater.  

Grundlag:  Fundats for Varde Kommunes Garnisonsfond. 

Formand: Borgmesteren   
Erik Buhl Nielsen 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger, udover borgmesteren, 2 
medlemmer samt 1 filialdirektør for en af 
Varde Bys pengeinstitutter:  
Niels Christiansen 

Jan Lings 

Kim Tobiasen  (Sparekassen Kronjylland) 
Årligt antal møder: Mindst en gang årligt i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen. 

Mødested og -tidspunkt: - 
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Honorar: - 

 
 
 
 

Handicaprådet  

Formål: At rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og 
formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet 
om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende mennesker 
med handicap.  

Grundlag:  Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jævnfør 
lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 
2016, og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. 
november 2016 om retssikkerhed og 
administration på det sociale område §§26 og 27. 

Formand: Handicaprådet vælger selv sin formand. 
Poul Rosendahl 

Kommunens repræsentant(er): Der udpeges 3 medlemmer samt 1 personlig 
stedfortræder for hvert medlem af rådet af og 
blandt Byrådets medlemmer. 
 
Medlemmer:                     Stedfortræder: 
Niels Haahr Larsen           Julie Gottschalk 
A.C. Hoxcer Nielsen        Steen H. Iversen 
Tom Arnt Thorup            Birger Filskov 
 
Derudover udpeger Byrådet 5 medlemmer efter 
indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 
2 medlemmer blandt kommunens ansatte. 

Årligt antal møder: Efter behov – dog mindst 4 møder årligt. 

Mødested og -tidspunkt: Rådhuset - eftermiddag   

Honorar: Der ydes diæter, erstatning for tabt 
arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter 
reglerne i §16 i lov om kommunernes styrelse 
til handicaporganisationernes medlemmer der 
ikke er byrådsmedlemmer. 

 
 
 
 

Hegnsynet  

Formål: Tager bl.a. stilling til tvister i forbindelse med 
rejsning af nye hegn, ombygning, ændring og 
sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse. 

Grundlag:  Hegnslovens §§ 27-32, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1746 af 14/12/2015 
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Bekendtgørelse om vederlag i henhold til lov om 
udstykning og anden registrering i matriklen, 
hegnsloven samt mark- og vejfredsloven (Bkg 
2013-03-12 nr. 246), § 2. 

Formand: Byrådet beskikker formanden 
Erhardt Juul 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet nedsætter et hegnssyn, bestående af 3 
medlemmer, hvoraf 
1 medlem beskikkes som formand, 
1 medlem skal være bygningskyndig, 
1 medlem skal være plantekyndigt.  
For hvert medlem beskikkes en personlig 
suppleant. 
  
Det vil være hensigtsmæssigt, at 

hegnssynsmændene er identiske med 

vurderingsmændene vedrørende mark- og vejfred. 
Medlemmer:                        Suppleanter: 

Erhardt Juul (formand)       Thyge Nielsen  

Niels K. Nørregaard             Jonas.Iversen 

Ernst Vedstesen                   Mikkel Nielsen 
Årligt antal møder: - 

Mødested og -tidspunkt: Forskelligt alt afhængig af ”sag”. 

Honorar: For behandlingen af en hegnssag har hegnsynet i 
2020 ret til et samlet vederlag på 1.897 kr., når 
hegnssagen er afsluttet. Vederlaget fordeles med 
813 kr. til formanden og 542 kr. til hver af de to 
andre hegnsynsmedlemmer. 

 
 
 
 

Hjemmeværnets distriktsudvalg 
Sydvestjylland 

Funktionsperiode 1/9-18 – 31/8-2022 

Formål: Udvalgene træffer afgørelser om optagelse af 
frivillige i hjemmeværnet for ansøgere, som er 
bosiddende inden for det pågældende 
distriktsområde.  

Grundlag:  Hjemmeværnslovens §§ 7 og 9, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007. 

Formand: Formanden udpeges af forsvarsministeren. 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger 1 medlem til udvalget. Den 
udpegede repræsentant kan med fordel være 
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medlem af Udvalget for Økonomi og Erhverv 
eller Udvalget for Social og Sundhed af hensyn 
til en smidig kontakt til kommunens sociale 
forvaltning. 

Distriktsudvalgets funktionsperiode er normalt 
4 år og begynder 1. september i året efter, at 
kommunalvalget er afholdt. 

Steen Holm Iversen 

Årligt antal møder: Efter behov - af hensyn til hurtig behandling af 
ansøgningerne bør tilstræbes, at møderne 
afholdes ca. 1 gang pr. måned.  

Mødested og -tidspunkt: Varierer – fyraftensmøder. 

Honorar: Honorar/diæt ved deltagelse i 
mødevirksomhed. 

 
 
 
 

Integrationsforum Varde    

Formål: Afgive vejledende udtalelser om den 
almindelige integrationsindsats i kommunen og 
om de integrationsprogrammer, der tilbydes af 
byrådet. 

Grundlag:  Beslutningsgrundlag godkendt af Varde Byråd 
den 7. november 2017 

Formand:  

Kommunens repræsentant(er): Integrationsforum Varde består af 
5 repræsentanter fra civilsamfundet 
1 repræsentant fra erhvervslivet (vælges 
gennem ProVarde) 
1 repræsentant fra kommunes medarbejdere 
samt 1 repræsentant og stedfortræder udpeget 
af og blandt Byrådets medlemmer. 
A.C. Hoxcer Nielsen (medlem)   

Birger Filskov (stedfortræder) 
Årligt antal møder: Dynamisk mødeform 

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: - 
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KIMO Danmark (Kommunernes 
Internationale Miljøorganisation)  

 

Formål: At være et uafhængigt miljøsamarbejde, der 
repræsenterer kystsamfund i spørgsmål om 
havmiljøforurening og er drevet af medlems-
kommunernes holdninger og ambitioner.  
 
I Danmark er 16 vestkystkommuner medlem, og 
internationalt arbejder mere end 120 kommuner 
sammen repræsenteret i 12 lande, Færøerne og Isle 
of Man. 

Grundlag:  Forretningsorden for KIMO Danmark 

Formand KIMO Danmark vælger formand og 
næstformand på første møde i hver 
byrådsperiode. 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger 1 medlem af og blandt 
Byrådets medlemmer. 
Preben Friis-Hauge  

Årligt antal møder: Der afholdes sædvanligvis 3 møder pr. år.  

Mødested og – tidspunkt: På skift i medlemskommunerne efter en 
fastlagt mødeturnus. 

Honorar: - 

 
 
 
 

KL's repræsentantskab  

Formål: Rådgivende organ for bestyrelsen og har i 
øvrigt til formål at fremme forbindelsen 
mellem KL og medlemskommunerne. 

Grundlag:  KL’s love af 2006 §, 13. 

Formand: - 

Kommunens repræsentant(er): Borgmesteren er født medlem, og der skal 
udpeges en stedfortræder for denne.  
Funktionsperioden er den kommunale 
valgperiode. 
Anders Linde: stedfortræder 

Årligt antal møder: Afholder sædvanligvis møde 2-3 gange årligt. 

Mødested og -tidspunkt: Fastsættes af bestyrelsen. 
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Honorar: - 

 
 
 
 

Kommunal Overtaksationskommission 
(2. instans) 

 

Formål: At efterprøve de afgørelser, der er truffet af 
taksationskommissionen. 

Grundlag: Lov om offentlige veje, §§ 106-108, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 
2014. 

Formand: Udnævnes af Transport-, bygnings- og 
boligministeren for en 6-årig periode og skal 
have en juridisk kandidateksamen. 

Kommunens repræsentant(er): I hver kommune udpeger Byrådet 1 person, 
der for Byrådets funktionsperiode optages på 
en liste over medlemmer af den overtaksation, 
der omfatter kommunen. Vedkommende skal 
have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.  

Medlemmer, der deltager i behandlingen af en 
overtaksationssag, må ikke være medlemmer 
af de vejbestyrelser, dvs. Byråd, der har truffet 
beslutning om ekspropriation. Det samme 
medlem kan ikke deltage i både taksations- og 
overtaksationskommissionen behandling af 
sagen. Byrådet opfordres til at tage 
ligestillingshensyn ved udpegning af 
medlemmer. 
Thyge Nielsen  

Årligt antal møder: - 

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: 2000 kr. pr. mødedag samt godtgørelse for 
befordringsudgifter. 

 
 
 
 

Kommunal Taksationskommission (1. 
instans) 

 

Formål: Taksationskommissioner træffer afgørelser om 
erstatningsspørgsmål, jf. lovens § 52. 
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Grundlag:  Lov om offentlige veje, §§ 105, 107 og 108, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 
2014. 

Formand: Formanden, der skal have en juridisk 
kandidateksamen, udnævnes af 
transportministeren for en 6-årig periode. 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger 2 personer, der for Byrådets 
funktionsperiode optages på en liste over 
medlemmer af den taksationskommission der 
omfatter kommunen 

Medlemmer, der deltager i behandlingen af en 
taksationssag, må ikke være medlemmer af de 
vejbestyrelser, dvs. byråd, der har truffet 
beslutning om ekspropriation. Det samme 
medlem kan i øvrigt ikke deltage i både 
taksations- og overtaksationskommissionen 
behandling af sagen. 

Erhardt Juul 

Søren Lyngesen 
Årligt antal møder: --- 

Mødested og -tidspunkt: --- 

Honorar: 2000 kr. pr. mødedag samt godtgørelse for 
befordringsudgifter. 

 
 
 
 

Kommunikation & hjælpemidler i 
Esbjerg – valg af medlem til bestyrelsen 

 

Formål: Kommunikation & hjælpemidler er en 
institution under Esbjerg Kommune, der har 
som opgave at bidrage til, at borgere med 
nedsat funktionsevne bliver så selvhjulpne som 
muligt og kan deltage aktivt i samfundslivet. 
Under en abonnementsordning leveres der 
ydelser til borgere i Billund, Fanø, Esbjerg, 
Varde og Vejen kommuner.  

Grundlag:  Styrelsesvedtægt for Kommunikationscentret i 
Esbjerg Kommune 

Formand: Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer 
formand og stedfortræder for formand. 
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Kommunens repræsentant(er): Der udpeges 1 medlem samt suppleant af og 
blandt Byrådets medlemmer. 
Tina Agergaard Hansen (Medlem) 
Niels Haahr Larsen (Stedfortræder) 

Årligt antal møder: 4 

Mødested og -tidspunkt: Esbjerg 

Honorar: - 

 
 
 

Kunstudvalget (§ 17, stk. 4)  

Formål: Bl.a. at medvirke til at fremme den 
kunstneriske udsmykning i det offentlige rum i 
Varde Kommune, såvel udendørs som 
indendørs, ved indkøb af større kunstværker 
og oparbejdelse af pulje hertil. Eventuel at 
søge/samarbejde med Statens Kunstfond. 

Grundlag:  Den Kommunale Styrelseslov 
Byrådsbeslutning 29. maj 2007 

Formand: Formand for Udvalget for Kultur og Fritid er 
født formand  
Mads Sørensen 

Kommunens repræsentant(er): Der udpeges derudover 2 medlemmer af og 
blandt Byrådets medlemmer.  
Lars Teglgaard 

Henrik Vej Kastrupsen 
Årligt antal møder Mindst 4 årlige møder. 

Mødested og -tidspunkt: Rådhuset – Indtil medio 2015 Det gamle 
rådhus i Varde.  

Honorar: - 

 
 
 
 

Kyst til kyst stien - Styregruppen   

Formål: Kyst til Kyst Stien blev startet som et 
naturpleje-projekt. Formålet er at pleje 
naturarealerne langs Holme Å med afgræsning 
og slet. Senere opstod ideen med at lave en 
offentlig tilgængelig trampesti langs åen. 
 
Styregruppen fungerer som et dialogforum 
mellem lodsejerne og dem, der vedligeholder 
stien: Billund, Varde og Vejen Kommune. 
Lodsejerne skal således være bredt 
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repræsenteret, så der så vidt muligt er 
kontaktpersoner jævnt fordelt langs hele stiens 
strækning. 
 

Formand:  De valgte lodsejerrepræsentanter konstituerer 
sig med en formand og en næstformand. 

Kommunens repræsentant (er):  1 medlem udpeges af og blandt Byrådets 
medlemmer.  
Sarah Andersen  

Årligt antal møder:  1-2 årlige møder. 
Mødested og -tidspunkt:  Hovborg Kro kl. 19.00 (udgangspunkt).  
Honorar:  - 

 
 
 
 

LAG Fanø-Varde – Til bestyrelsen for  

Formål: At fremme den lokale landdistriktsudvikling 
gennem samarbejde med frivillige kræfter i 
lokalsamfundet, kommunale og regionale 
aktører, organisationer m.v. i 
overensstemmelse med 
landdistriktsprogrammet for 2014-2020, 
herunder at indstille prioriterede projekter til 
tilskud under programmet. 

At deltage aktivt i den samlede 
landdistriktsindsats i området. 

At tage selvstændige initiativer til projekter og 
processer. 

Grundlag:  Vedtægter for LAG Fanø-Varde 2014-2020 

Formand: Vælges på generalforsamlingen 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger 1 medlem samt suppleant til 
bestyrelsen 
Steen Holm Iversen (medlem) 
Anders Linde (suppleant) 

Årligt antal møder: 6 

Mødested og -tidspunkt: Forskellige mødesteder – aftener.  

Honorar: - 
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Legatbestyrelser – repræsentant i   

Formål: Uddeling af legatportioner. 

Grundlag:  Fundatser 

Formand: --- 

Kommunens repræsentant(er): • Chr. Vad og hustrus legat for værdigt 
trængende (Byråd) 

• Mindelegat for fhv. sognefoged Niels 
Jessen og hustru Maren (Byråd) 

• Ellen Margrethe og Edgar Gammeltofts 
mindefond (Udvalg for Social og 
Sundhed) 

• Fælleslegatet for værdige trængende i 
Varde Kommune (Udvalg for Social og 
Sundhed) 

Hidtidig praksis 

Borgmesteren udpeges, når legatet bestyres af 
Byrådet. 
Formand for Udvalget for Social og Sundhed 
udpeges, når legatet bestyres af Udvalget for 
Social og Sundhed 
Erik Buhl (borgmester) 
Tina Agergaard Hansen (formand for 
Udvalget for Social og Sundhed) 

Årligt antal møder: - 

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: - 

 
 
 
 

Lokalråd+  

Formål: Lokalråd+ dækker forebyggende tiltag 
vedrørende borgere op til 25 år.  
Lokalråd+ tager pulsen på 
kriminalitetssituationen i lokalområdet, så 
problem-, risiko- og udviklingsområder 
spottes så tidligt, at der kan sættes målrettet 
ind overfor disse, og problemerne løses ved 
en forebyggende indsats og ellers ved en 
hurtig, målrettet, tværfaglig indsats i 
behandlings- og/eller strafforfølgende øjemed 
med henblik på at eliminere problemet 
effektivt. 
Lokalråd+ oplyser om trends blandt børn og 
unge, så både lokal- og kredsråd kan blive 
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klædt på til en faglig debat om udviklingen i 
lokalområdet aktuelt og på sigt for til 
stadighed at være i stand til at tilrettelægge 
den forebyggende indsats så 
hensigtsmæssigt, at fødekæden til det 
kriminelle miljø brydes, og antallet af unge, 
der havner i kriminalitet, begrænses mest 
muligt. 

Grundlag:   Retsplejelovens §§ 111 og 112 

Formand: Leder af politi beredskabsstation Varde 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger 2 medlemmer af og blandt 
Byrådets medlemmer. 
Tina Agergaard Hansen 
Søren Laulund 
 
Derudover deltager et antal medarbejdere fra 
Varde Kommune.  

Årligt antal møder: 4  

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: - 

 
 
 
 
 

Mark- og vejfredsloven - 
Vurderingsmænd 

 

Formål: Vurderer skader forvoldt af husdyr efter 
nærmere angivne bestemmelser i lov om mark- 
og vejfred. 

Grundlag:  Mark- og vejfredslovens §§ 21-23, jævnfør 
lovbekendtgørelse nr. 1847 af 14. december 2015. 
Bekendtgørelse om vederlag i henhold til lov om 
udstykning og anden registrering i matriklen, 
hegnsloven samt mark- og vejfredsloven (Bkg 
2013-03-12 nr. 246) 

Formand: Byrådet beskikker formanden 
Erhardt Juul 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger 3 vurderingsmænd.  
 
Byrådet bestemmer hvilket medlem der beskikkes 
som formand. 
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Det vil være hensigtsmæssigt, at 

vurderingsmændene er identiske med 

hegnssynsmændene. 
 

Medlemmer:                     Suppleanter: 

Erhardt Juul(formand)   Thyge Nielsen 

Niels K. Nørregaard        Jonas Iversen 

Ernst Vedstensen            Mikkel Nielsen   
Årligt antal møder: --- 

Mødested og -tidspunkt: --- 

Honorar: For afholdelse af en vurderingsforretning efter mark- 
og vejfredsloven har de deltagende vurderingsmænd 
ret til et samlet vederlag på 1.355 kr. Vederlaget 
fordeles med 813 kr. til formanden og 542 kr. til det 
andet medlem.  

 
 
 
 

Museumscenter Blåvand Fonden  

 

Formål: Bl.a. gennem indsamling, registrering, bevaring, 
forskning og formidling inden for sit 
ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks 
kulturarv og belyse forandring, variation og 
kontinuitet i menneskers livsvilkår.  

Grundlag: Vedtægter. 

Formand: For den kommende periode udpeges 
bestyrelsesformanden af den selvejende 
institution Vardemuseerne.  

Kommunens repræsentant(er): Byrådet skal udpege 2 medlemmer til 
Bestyrelsen, der tiltræder efter det første 
årsmøde, der afholdes efter færdigmelding af 
byggeriet. (Inden udgangen af april måned)  

Mads Sørensen 
Mogens Pedersen 

Årligt antal møder: - 

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: - 
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Nymindegabmalerne – Blaabjerg Museum Eksisterer ikke mere – fjernes før næste 
konstituering. 
 

Formål:  Til gavn og glæde for almenheden at erhverve 
ejendommen Vesterhavsvej 290 Nymindegab med 
henblik på restaurering af vindmølle og opførelse 
af museumsbygninger. På almennyttigt grundlag 
ejer og driver Den selvejende institution 
bygninger og udenoms areal, der udlejes til 
kultur- og kunstformidlende museumsaktiviteter. 
 
Herudover har den til formål at indsamle midler 
fra diverse fonde med henblik på etablering af 
bygninger, vedligeholdelse af bygninger eller 
anskaffelse af udstillingsgenstande til bygningerne.  
 

Grundlag:  Vedtægter for Fonden Nymindegab Museum 
godkendt af Byrådet den 6. september 2016. 
 

Formand:  Bestyrelsen konstituerer sig med formand og 
næstformand på årsmødet. 
 

Kommunens repræsentant (er): Byrådet udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer af og 
blandt aktuelle og tidligere byrådsmedlemmer 
med tilknytning til lokalområdet. 
 
Lederen af Varde Kommunes kulturelle 
forvaltning eller en stedfortræder for denne, er 
tilforordnet og varetager kontakten til Varde 
Kommune. 
Niels Christiansen (medlem) 
Claus Larsen (medlem) 
Karsten Rimmer Larsen (tilforordnet) 

Årligt antal møder: 3-4 møder årligt. 
 

Mødested- og tidspunkt: Museet i Nymindegab – normalt sidst på dagen. 
Honorar:  - 

 
 
 
 

Outrup Fonden  

Formål: At yde støtte til almennyttige og 
almenvelgørende formål inden for følgende 
områder: Social, kulturelle og kunstneriske 
formål, Ungdoms og idrætsarbejde, 
arrangementer af almennyttig karakter, 
uddannelses- og udviklingsmæssige formål, 
almen sundhedsfremmende formål, forskning 
og generel erhvervsudvikling i området, dog 
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ikke specifikke økonomiske eller 
erhvervsmæssige interesser, miljø- og 
naturforbedring samt bevaringsværdige 
bygninger og bymiljøer.   

Grundlag:  Vedtægter for Outrup Fonden 

Formand: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand 

Kommunens repræsentant(er): 1 medlem udpeget af Varde Byråd – behøver 
ikke være byrådsmedlem. 
Connie Høj 

Årligt antal møder:  - 

Mødested og -tidspunkt:  - 

Honorar:  - 

 
 
 
 

ProVarde - Til repræsentantskabet og 
bestyrelsen for 

 

Formål: Fremme udviklingen af kommunen som en 
attraktiv erhvervs-, turist- og 
bosætningskommune. 

Grundlag:  Vedtægter for den selvejende institution 
ProVarde. 

Formand: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand 
og næstformand. De af Varde Byråd udpegede 

kan ikke vælges som formand. 

Kommunens repræsentant(er): Varde Byråd udpeger i henhold til vedtægter 
godkendt den 25.6.2020 2 bestyrelsesmedlem-
mer: 
Erik Buhl Nielsen 
Søren Laulund 
  
Varde Byråd udpeger, udover de to 
bestyrelsesmedlemmer, 2 repræsentanter til 
repræsentantskabet: 
Julie Gottschalk 
Steen Iversen 
 

Årligt antal møder: 2 repræsentantskabsmøder.  
4 bestyrelsesmøder. 

Mødested og -tidspunkt: Repræsentantskabet – fyraftensmøder. 
Bestyrelsen – ad hoc 
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Honorar: - 

 
 
 

Skatteankenævn Sydvestjylland Funktionsperiode frem til 30. juni 2022 

Formål:  

Grundlag:  Skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4. 

Formand: - 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet indstiller 1 person samt 1 personlig 
suppleant, hvorefter Skatteankestyrelsen 
udnævner de indstillede personer. 
Medlem: Lotte Højmark Tang 
Suppleant: Steen Holm Iversen  

Årligt antal møder: Det videre forløb vil blive meldt direkte ud af 
Skatteankestyrelsen.  

Mødested og -tidspunkt: Det videre forløb vil blive meldt direkte ud af 
Skatteankestyrelsen. 

Honorar: Vederlag fremgår af bekendtgørelse om 
forretningsorden for skatteankenævn. 

 
 
 
 

Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord  

Formål: Som rådgivende at bistå ministeriet og 
vandbygningsvæsenet ved de bestemmelser, 
der vil være at træffe angående slusens brug 
med hensyn til regulering af vandstanden og 
saltholdigheden i fjorden.  

Grundlag:  Lov nr. 71 af 29/03/1924. 

Formand: 
 

Kommunens repræsentant(er): 

 

Byrådet udpeger 1 medlem af og blandt 
Byrådets medlemmer. 
Connie Høj 

Årligt antal møder: 2 

Mødested og -tidspunkt: Hvide Sande og Thorsminde. 

Honorar: - 
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Statslige Ekspropriationskommission 
vedrørende fast ejendom (1. instans) 

 

Formål: Behandler forslag om ekspropriation og 
fastsætter erstatning for de ekspropriationer, 
som foretages, jf. lovens § 5 

Grundlag: Ekspropriationsproceslovens §§ 4-6 og 7a, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 
2008. 

Formand: Formand er en af de i lovens § 4 nævnte 
kommissarier ved statens ekspropriationer.  

Kommunens repræsentant(er): Byrådet skal udpege 1 person, der optages på en 
liste over kommunale medlemmer i forhold til de 
2 statslige Ekspropriationskommissioner. 
Vedkommende bør have behørig indsigt i 
vurdering af ejendomme. 
Claus Larsen 

Årligt antal møder: - 

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: 2.000 kr. pr. mødedag samt godtgørelse for 
befordringsudgifter (dokumentation påkrævet). 

 
 
 
 

Statslig Taksationskommission 
vedrørende fast ejendom (2. instans) 

 

Formål: Efterprøver kendelser, hvorved erstatnning 
gives eller nægtes, jf. §19, stk. 1  

Grundlag:  Ekspropriationsproceslovens §§ 7-7 a, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 
2008. 

Formand: Formanden, der skal have juridisk 
kandidateksamen, udnævnes af kongehuset for 
en 6-årig periode. 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger 1 person, der for den 
kommunale valgperiode optages på en liste 
over medlemmer af den 
taksationskommission, som omfatter 
kommunen. 

Det bør undgås, at den samme person udpeges 
til både ekspropriations- samt 
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taksationskommissionen, eftersom det fremgår 
af lovens § 10, stk. 3, at det samme medlem 
ikke kan deltage i både ekspropriations- samt 
taksationskommissionens behandling af sagen.  

Thyge Nielsen 

Årligt antal møder: --- 

Mødested og -tidspunkt: --- 

Honorar: 2.000 kr. pr. mødedag (Trafikstyrelsen) 
Kørsel, herunder diverse rejseudgifter, time- 
og dagpenge, udlæg for fx porto og telefon 
(dokumentation påkrævet). 

 
 
 
 

Styrkelse af kommunens erhvervsservice 
(§17, stk. 4) 

Virkeperiode frem til 30.9.21 

Formål: Udvalget skal komme med forslag til, hvordan 
vilkårene for at drive virksomhed i Varde Kommune 
kan blive styrket, ligesom udvalget gennem en 
råderet over 750.000 kr. fra Udviklingspuljen skal 
kunne tage vækstfremmende initiativer i kommunen. 
Indstillinger herom skal dog godkendes af Udvalg for 
Økonomi- og Erhverv. 

Grundlag: Den Kommunale Styrelseslov 
Byrådsbeslutning den 8. oktober 2019  

Formand:  -  

Kommunens repræsentant(er): Erik Buhl Nielsen 

Søren Laulund 

Steen Holm Iversen 
Årligt antal møder: - 

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: Ingen – dog kan der ydes tabt 
arbejdsfortjeneste, såfremt man som 
byrådsmedlem har valgt denne form for 
vederlag. 
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Sydtrafik - Til repræsentantskabet for  

Formål: Selskabets formål er i overensstemmelse med 
reglerne i lov om trafikselskaber at varetage 
følgende opgaver inden for selskabets område: 
1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig 
rutekørsel 
2) Fastsættelse af takster og 
billetteringssystemer 
3) Koordinering og planlægning af offentlig 
servicetrafik 
4) Individuel handicapkørsel for svært 
bevægelseshæmmede og 
5) Privatbaner. 

Grundlag:  Lov om trafikselskaber, §§ 1,2 og 5, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, 
og bekendtgørelse nr. 1374 af 25. november 
2015 om vedtægter for organisering af 
trafikselskaber (standardvedtægt). 
Sydtrafiks vedtægter godkendt af ØIM 
09.02.2017 

Formand: 
 

Kommunens repræsentant(er): Repræsentantskabet består af 1 medlem fra 
hver kommune udpeget af og blandt Byrådets 
medlemmer.  

Peter Nielsen (medlem) 

Tom Arnt Thorup (suppleant) 

Årligt antal møder: Mindst 1 gang årligt. 

Mødested og -tidspunkt: Sydtrafik, Vejen. 

Honorar: Diæter og erstatning for dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste, jf. Lov om kommunernes 
styrelse § 16a. 

 
 
 
 

Udsatteråd   

Formål: Udsatterådets formål er formidle synspunkter 
mellem borgere og byråd om lokalpolitiske 
spørgsmål, der vedrører socialt udsatte. 

Grundlag: Forretningsorden – Udsatterådet 
Godkendt den 26.2.2020.  

Formand: Udsatterådet konstituerer sig selv 

Steen Holm Iversen 
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Kommunens repræsentant(er): Varde Byråd udpeger 2 byrådsmedlemmer for 
den kommunale valgperiode. 
 
Steen Holm Iversen 
Stig Leerbeck  

Årligt antal møder: Normalt et månedligt møde, juli undtaget.   

Mødested og -tidspunkt: -  

Honorar: - 

 
 
 
 
 

Ungdomsskolen – Til bestyrelsen for    

Formål: 

 

Give unge mulighed for at fæstne og uddybe 
deres kundskaber, give dem forståelse af og 
dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til 
at give deres tilværelse forøget indhold samt 
udvikle deres interesser for og evne til aktiv 
medvirken i et demokratisk samfund. 

Grundlag:  Ungdomsskolelovens §§ 7-8, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 438 af 8. maj 2017 og 
bekendtgørelse nr. 1279 af 13. november 2015 
om ungdomsskolebestyrelser. 

Vedtægt for styrelse af Varde kommunale 
Ungdomsskole. 

Formand: Ungdomsskolebestyrelsen vælger formand på 
første møde i funktionsperioden. 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger1 repræsentant inden eller 
uden for dets medlemskreds. 

Byrådet udpeger 2 medlemmer efter indstilling 
fra organisationer med særlig interesse for 
ungdomsskolearbejdet, herunder 
arbejdsmarkedets parter.  

For hvert medlem udpeges en eller flere 
personlige stedfortrædere i prioriteret 
rækkefølge. 

Lars Teglgaard (medlem) 
Tom Arnt Thorup (suppleant)  
 
Kommer fra Ungdomsskole: 
Niels Ole Beck, LO (medlem)  
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Kasper Bech Pedersen, ProVarde 
(medlem)  

Årligt antal møder - 

Mødested og -tidspunkt: Ungdomsskolen – aftener. 

Honorar: Der kan ydes medlemmerne diæter og 
befordringsgodtgørelse i overensstemmelse 
med kommunestyrelsesloven. 

 
 
 
 

Vadehavet - Det Rådgivende Udvalg for  

Formål: At etablere et lokalt forum, der kan rådgive de 
politiske beslutningstagere og myndigheder i 
principielle forhold og sager af betydning for 
Vadehavsområdet. 
 

Grundlag:  Kommissorium for det Rådgivende Udvalg for 
Vadehavsområdet.  

Formand: Vælges af og blandt de 4 kommunale 
repræsentanter. 

Preben Friis-Hauge og Karen Sandrini 

Kommunens repræsentant(er): Der udpeges 1 medlem samt en suppleant af 
og blandt Byrådets medlemmer. 

Preben Friis-Hauge (medlem)  
Årligt antal møder: Der afholdes møder efter behov. 

Mødested og -tidspunkt: Forskellige mødesteder. 

Honorar: - 

 
 
 
 
 

Vardemuseerne   

Formål: Museet arbejder i overensstemmelse med den 
gældende museumslov og skal gennem 
indsamling, registrering, bevaring, forskning og 
formidling virke for sikring af Danmarks 
kulturarv m.m. 

Grundlag:  Vedtægt for Vardemuseerne 
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Formand: Bestyrelsen vælger selv sin formand 

Kommunens repræsentant(er): Der udpeges 3 medlemmer af og blandt 
Byrådets medlemmer.  
Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid 
er selvvalgt som den ene til bestyrelsen  
 
Mads Sørensen (Formand for Udvalget 
for Kultur og Fritid)   
Julie Gottschalk (byrådsmedlem) 
Ingvard Ladefoged (byrådsmedlem)  

Årligt antal møder: Efter behov  

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: - 

 
 
 
 

Varde Digelag 
(Enghavevej/Nordentoftsvej) 

  

Formål: Beskytte Lagets anlæg – et område mellem 
jernbanedæmningen og Torvegade på en ca. 
450 m. lang strækning ved Varde Å 

Grundlag:  Vedtægt for Varde Digelag 
(Enghavevej/Nordentoftsvej)  

Formand: Bestyrelsen konstituerer sig efter 
generalforsamling. 

Kommunens repræsentant(er): Varde Kommune udpeger 1 medlem til 
bestyrelsen. Resten vælges af Lagets øvrige 
medlemmer. For hvert medlem vælges tillige 
en stedfortræder. 
 
Medlem Finn Lassen   
Stedfortræder - ingen 

Årligt antal møder: Efter behov  

Mødested og -tidspunkt: Der afholdes syn hvert forår og efterår 

Honorar: - 
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Varde Handelsskole og 
Handelsgymnasium - Til bestyrelsen for 

Funktionsperiode 4 år fra 1. maj efter et 
kommunalvalg 

Formål: Tilbyde undervisning inden for 
erhvervsuddannelserne og tilgrænsende 
uddannelses- og kursusvirksomhed. 

Grundlag: Vedtægt for Den Selvejende institution Varde 
Handelsskole og Handelsgymnasium (2008) 

Formand: Bestyrelsen vælger selv formand og 
næstformand 

Kommunens repræsentant(er): 1 medlem udpeges af Byrådet i Varde 
Kommune. 
Tina Agergaard Hansen 

Årligt antal møder: Mindst 4 møder årligt. 

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: - 

 
 
 
 

Varde Miniby Fonden  

Formål: Formålet er at opføre og eje bygningen 
(værksted og offentlige toiletter), herunder at 
udleje bygningerne til aktiviteter relateret til 
Varde Miniby  

Grundlag: Vedtægter. 

Formand: Bestyrelsen vælger selv sin formand. 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger 1 medlem  
Anders Linde 

Årligt antal møder: Efter behov 

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar:  - 

 
 
 
 

Varde Musicaltalentskole (MTV)   

Formål: MTV har til formål at styrke talentudviklingen 
af unge indenfor drama/scenekunst, sang og 
dans.   
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At være et aktiv for, og en aktiv del af det 
lokale og regionale musical- og kulturmiljø.  

Grundlag: Vedtægter for I/S Musicaltalentskolen Varde 

Formand: MTV konstituerer sig selv.   

Kommunens repræsentant(er): Varde Byråd udpeger 2 medlemmer fra 
Udvalget for Kultur og Fritid.  
Udpegningen følger den kommunale 
valgperiode.  
 
Mads Sørensen  
Sandie Eis Ravn  

Årligt antal møder: Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt. 

Mødested og -tidspunkt: Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages 
varsel. 

Honorar: - 

 
 
 

Vestbanen A/S - Til bestyrelsen for  

Formål: At drive jernbanevirksomhed i 
overensstemmelse med den til enhver tid 
gældende lovgivning og den for banen 
udsendte eneretsbevilling. 

Grundlag:  Vedtægter for Vestbanen A/S 

Formand: Bestyrelsen vælger selv sin formand og 
næstformand 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Peter Nielsen 
Tom Arnt Thorup  

Årligt antal møder: 4 

Mødested og -tidspunkt:  - 

Honorar: 7.000 kr. til menige bestyrelsesmedlemmer 
40.000 kr. til formand for Vestbanen 

 
 
 
 

Ølgod Fonden, Til bestyrelsen for  

Formål:  Yde støtte til planlægning og gennemførelse af 
initiativer til at forskønne og udsmykke Ølgod 
by. 
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Grundlag: Fundats for Ølgod Fonden  

Formand: Bestyrelsen vælger selv sin formand og 
næstformand. 
 
Bøje Meiner Jensen 

Kommunens repræsentant(er): Der udpeges 4 bestyrelsesmedlemmer af og 
blandt Byrådets medlemmer.  

Byrådsmedlemmer valgt i Ølgod by eller 
Ølgod skoledistrikt har fortrinsret til at 
besætte disse bestyrelsesposter.  

Tina Agergaard Hansen 
Lars Teglgaard 
Bøje Meiner Jensen 
Lasse Ottesen 

Årligt antal møder: Efter behov 

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: Fonden betaler medlemmernes omkostninger 
ved udførelsen af hvervet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Udpegninger til valgbestyrelser m.v. 
 
 

Grundlisteudvalget - Nævninge og 
domsmænd 

 

Formål: Grundlisteudvalgets opgave er, at udtage et 
antal personer, der må anses for egnede til at 
virke som domsmænd og nævninge til 
grundlisten. 

Formand: Udvalget vælger selv sin formand 

Grundlag:  Retsplejelovens § 72, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1257 af 13. oktober 2016 samt 
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bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 
om grundlister med senere ændringer. 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger mindst 5 medlemmer, der 
ikke behøver at være byrådsmedlemmer. 
Line Berner 

Niels Christiansen  

Peder Foldager 

Alf Vinter 

Frank Harfot Kristiansen  
Årligt antal møder: 1-2 

Mødested og -tidspunkt: Rådhuset 

Honorar: - 

 

 

 

KL´s Topmøde 2018-2021 – valg af 
stemmeberettigede delegerede 

 

Formål: KL´s øverste myndighed 

Formand: 
 

Grundlag:  KL´s love §§ 3-9 

Kommunens repræsentant(er): Hver af KL´s medlemskommuner udpeger 1 
stemmeberettiget delegeret for hver 
påbegyndt 8000 indbyggere i kommunen ved 
den sidste opgørelse af folkeregistertallet, der 
fra Danmarks Statistik foreligger offentliggjort 
senest 3 måneder forud for delegeretmødets 
afholdelse.  
Byrådet udpeger de stemmeberettigede 
delegerede efter forholdstalsvalgmåden af og 
blandt Byrådets medlemmer. 
Delegerede                     

Erik Buhl                           

Anders Linde                  

Tina Agergaard Hansen              

Holger Grumme Nielsen          

Niels Christiansen          

Søren Laulund                

Henrik Vej Kastrupsen    

Årligt antal møder: 1 møde årligt 

Ekstraordinært delegeretmøde afholdes, når 
bestyrelsen beslutter det, eller når begæring 
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derom fremsættes af mindst 20 
medlemskommuner. 

Mødested og -tidspunkt: Fastsættes af bestyrelsen 

Honorar: - 

 

 

 

Valgbestyrelse kommunal og 
regionrådsvalg   

 

Formål: Valgbestyrelsen modtager og godkender 
kandidatlister samt anmeldelser om 
listeforbund og valgforbund, tilvejebringer 
stemmesedler og opslag og forestår den 
endelige opgørelse af afstemningen (fintælling), 
samt opgørelsen af valget. 

Grundlag: Kommunal- og regionsvalgslovens §§ 13-15 og 
18, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 771 af 21. 
juni 2017.  

Formand: Borgmesteren er født formand for 
valgbestyrelsen. 

Erik Buhl 

Kommunens repræsentant(er): Der udpeges mindst 5 og højst 7 medlemmer 
af og blandt Byrådets medlemmer ved 
forholdstalsvalg. Den gruppe, der har valgt et 
medlem, udpeger tillige en stedfortræder.  

Byrådet udpeger blandt valgbestyrelsens 
medlemmer en næstformand for 
valgbestyrelsen. 

Medlem          
Erik Buhl (formand)                  

Line Berner (næstformand)  

Niels Christiansen                  

Tina Agergaard Hansen                        

Holger Grumme Nielsen                    
Steen Holm Iversen                      
Søren Laulund                         
 

Antal møder   - 

Mødested og -tidspunkt: Rådhuset 

Honorar: Diæter til valgbestyrelsen (ikke borgmester) 
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Valgbestyrelse ved folketingsvalg, 
folkeafstemning og Europa-Parlamentet 

 

Formål: Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og 
opslag og forestår den endelige opgørelse af 
afstemning i opstillingskredsen. 

Grundlag: Folketingsvalglovens §§ 23-28 og 31, jævnfør 
lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017. 
Europa-Parlamentsvalglovens § 16, jævnfør 
lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014.  

Formand: Borgmesteren er født formand for 
valgbestyrelsen. 
Erik Buhl 

Kommunens repræsentant(er): Der udpeges 5 medlemmer af og blandt 
Byrådets medlemmer. Den gruppe, der har 
valgt et medlem, udpeger tillige en 
stedfortræder.  

Byrådet udpeger blandt valgbestyrelsens 
medlemmer en næstformand for 
valgbestyrelsen. 

Medlem   
Erik Buhl (formand)            

Tina Agergaard Hansen(stedfortræder) 

Niels Christiansen                

Tom Arnt Thorup                

Søren Laulund                      
  

Årligt antal møder: - 

Mødested og -tidspunkt: Rådhuset 

Honorar: Diæter til valgbestyrelsen (ikke borgmester) 

 
 
 
 

Valgbestyrelsesformand - 
Skolebestyrelser 

 

Formål: Forestår valg af forældrerepræsentanter. 

Grundlag:  Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes 
Skolevæsen. Bilag ”Regler for valg af 
forældrerepræsentanter til skolebestyrelse”. 
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Formand: Byrådet kan udpege et medlem af og blandt 
Byrådets medlemmer til valgbestyrelsen og 
beslutte, at vedkommende skal være formand. 

Kommunens repræsentant(er): Agerbæk og Starup Skoler: Sarah Andersen 

Alslev Skole: Sandie Eis Ravn 

Ansager Skole: Niels Haahr Larsen 

Blåvandshuk og Janderup skoler: 
Udvalgsformanden bemyndiges til at 

udpege 

Brorsonskolen: Tom Arnt Thorup            

Horne, Tistrup og Thorstrup skoler: Stig 

Leerbeck 
Lykkesgårdskolen: A.C.Hoxcer Nielsen  
Næsbjerg og Nordenskov skoler: Peder 

Foldager 
Nr. Nebel, Lunde-Kvong og Outrup skoler: 
Connie Høj 

Sct. Jacobi Skole: Udvalgsmanden 

bemyndiges til at udpege 

Ølgod Skole: Tina Agergaard Hansen 

Årre Skole: Holger Grumme Nielsen 
Årligt antal møder: - 

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: - 

 
 

 

3. Udpegninger hvor et udvalg foretager en indstilling  
 
 
 

Fritidssamråd    

Formål: 

 

Fritidssamrådet udtaler sig om: 
- politikken for den folkeoplysende 
virksomhed og nye lovforslag drøftes, 
- budgettet for det kommende år samt 
- kommunens regler om tilskud for den          
folkeoplysende virksomhed 

Grundlaget: Vedtægt for Fritidssamrådet i Varde 
Kommune godkendt af Byrådet den 6. 
december 2016 
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Formand: Formanden udpeges blandt de 2 
repræsentanter for Udvalget for Kultur og 
Fritid  

Kommunens repræsentant(er): 2 medlemmer samt stedfortrædere fra 
Udvalget for Kultur og Fritid udpeges af 
Byrådet, efter indstilling fra Udvalget for 
Kultur og Fritid.  
Mads Sørensen  

A.C.Hoxcer Nielsen 

Årligt antal møder: Efter behov – dog mindst en gang årligt. 

Mødested og -tidspunkt: Rådhuset  

Honorar: - 

 
 
 

Naturpark Vesterhavet, naturparkrådet  

  

Formål:  Naturpark Vesterhavet vil understøtte formidling, 
koordinering og udvikling af områdets natur- og 
kulturværdier. Naturparken tilbyder i samspil med 
lodsejerne oplevelse og naturlig aktivitet til stor 
glæde for både lokale og turister". 
 

Grundlag:  Beslutning fra Udvalg for Plan og Teknik den 
9. februar 2011.  

Formand:  Udvalget for Plan- og Teknik indstiller  
formanden 
Peter Nielsen 
 

Kommunens repræsentant(er): Udvalget for Kultur og Fritid indstiller 1 
medlem. 
Mads Sørensen 

Årligt antal møder:  4-5 årlige møder.  
Mødested og -tidspunkt:  Ikke et fast mødested.  
Honorar: - 

 
 
 

Vadehavets formidlerforums 
styregruppe 

 

Formål: At løfte og koordinere projekter, der sætter 
vadehavets natur og kulturhistorie i fokus. 
Der ønskes tænkt såvel natur- og kulturmæssige 
som plan- og miljømæssige forvaltningsinteresser 
ind i samarbejdet 
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Grundlag: Vadehavets formidlerforums 

organisationsbeskrivelse. 
Formand: 

 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger 1 medlem til den politiske 
styregruppe 

Mads Sørensen 

Årligt antal møder: 2 

Mødested og -tidspunkt: Forskellige mødesteder. 

Honorar: - 

 
 
 
 

VandOplandsStyregruppe (VOS) Vand og 
Natura 2000-planer 

  

Formål: Efter aftale mellem KL og Miljøministeriet fik 
kommunerne til opgave inden for specifikke 
vandoplande at gennemføre den fælles opgave 
gennem VandOplandsStyregrupper (VOS). 

Varetage de overordnede projektinteresser i 
vandoplandet for Ringkøbing Fjord. 

Grundlag: Kommissorium for Ringkøbing Fjord 
VandOplandsStyregruppe.  

Formand:  

Kommunens repræsentant(er): Alle kommuner i oplandet til Ringkøbing Fjord 
er pr automatik medlem af Ringkøbing Fjord 
VOS, idet der er tale om en opgave det 
påhviler kommunerne at løse i Fællesskab.  

Hver kommune udpeger maksimalt 2 
repræsentanter til styregruppen. 
 
Jan Lings (medlem) 
Søren Laulund (suppleant) 

Årligt antal møder: Udgangspunktet er 3 årlige møder. 

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: - 
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VandOplandsStyregruppe (VOS) for 
Vadehavet 

  

Formål: Som følge af aftale om reduktion af kvælstof- 
og fosforbelastningen, til vandmiljøet skal der 
etableres vådområder og genopretning af 
ådale. I den forbindelse skal VOS udarbejde en 
Vandoplandsplan (VOP) for hvilke projekter 
man vil prioritere gennemført i planperioden 
2016-2021.   

Grundlag: Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 fra 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Kommissorium for VandOplandsStyregruppe 
(VOS) for Hovedvandopland 1.10 Vadehavet 

Formand: Formandskabet følger sekretariatet. 

Kommunens repræsentant(er): Byrådet udpeger et medlem og en suppleant 
fra Udvalget for Plan og Teknik.  
Preben Friis-Hauge (Medlem) 
Peter Nielsen (Suppleant) 

Årligt antal møder:  2 møder årligt 

Mødested og -tidspunkt:  -  

Honorar:  - 

 
 
 
 
 
 

4. Poster, som er en del af at være formand for et udvalg 
 
 

Business Region Esbjerg (BRE)  

Formål: Erhvervs- og turismerettede vækst- og 
udviklingsaktiviteter, herunder 
projektansøgninger og projektgennemførelse, 
som er i fælles interesse og drives bedre i 
samarbejde end hver for sig.  
.   

Grundlag:  Vedtægter for Business Region Esbjerg 

Formand: Bestyrelsen vælger selv sin formand 

Kommunens repræsentant(er): Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen 
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Erik Buhl 

Derudover deltager bestyrelsesformand for 

ProVarde samt yderligere 1 medlem af ProVarde   

Årligt antal møder: Minimum 4 møder årligt  

Mødested og -tidspunkt: Hos Esbjerg Erhvervsudvikling 

Honorar: - 

 
 
 
 

Det Grønne Råd  

Formål: At skabe et dialogforum mellem foreninger, 
erhvervsliv og kommunen. Rådet er 
sammensat således, at der er en balanceret 
repræsentation af erhvervsorganisationer og 
natur- og friluftsorganisationer. 

Grundlag:  Forretningsorden for Det Grønne Råd i Varde 
Kommune. 

Formand: Formanden for Udvalget for Plan og Teknik er 
født formand. 

Preben Friis-Hauge 

Kommunens repræsentant(er): Udover formanden udpeger Byrådet yderligere 
1 medlem fra Udvalget for Plan og Teknik samt 
2 suppleanter: 
Preben Friis-Hauge (formand for Det 
Grønne Råd) 
Sandie Eis Ravn (suppleant) 
Niels Christiansen (medlem) 
Peter Nielsen (suppleant) 

Årligt antal møder: 3 møder eller efter behov. 

Mødested og -tidspunkt: Rådhuset   

Honorar: - 

 
 
 

Kommunekontaktråd - KKR Syddanmark  

Formål: At arbejde for at fremme kommunernes fælles 
interesser i forhold til regionerne samt at 



 
 

53 
 

varetage opgaver af fælles interesse for 
kommunerne i området. 

At medvirke til, som repræsentanter for KL, 
at beslutninger truffet i KL’s bestyrelse 
realiseres lokalt og regionalt samt medvirke til 
formidlingen af viden og synspunkter fra 
kommunalbestyrelserne til KL’s bestyrelse. 

At medvirke til, som repræsentanter for 
kommunerne i de pågældende regioner, valg af 
fælles repræsentanter for kommunerne til 
nævn, udvalg m.v., hvis kompetenceområder 
falder inden for regionen, i de tilfælde, hvor 
kompetencen hertil ikke er henlagt til KL’s 
bestyrelse. 

Grundlag:  KL’s love, §§ 14-15. 

Formand: 
 

Kommunens repræsentant(er): Borgmesteren er født medlem. Når 
borgmesteren har forfald, deltager 
vedkommende 1. viceborgmester i det 
pågældende møde. 

Erik Buhl (borgmester 
Anders Linde (1. viceborgmester) 

Årligt antal møder: 4 

Mødested og -tidspunkt: Fredericia Uddannelsescenter – formiddage. 

Honorar: KKR-medlemmer modtager mødediæter, 
transportgodtgørelse, erstatning for 
dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og 
dagpenge efter regler fastsat af KL´s 
bestyrelse. 

 
 
 

Kredsråd vedr. politiets virksomhed  

Formål: Drøfter spørgsmål af almindelig karakter 
vedrørende politiets virksomhed og 
organisation i politikredsen samt spørgsmål 
vedrørende kriminalitetsudviklingen og 
samarbejdet mellem politiet og 
lokalsamfundet. Kredsrådet skal samtidig virke 
for, at der gives befolkningen i politikredsen 
oplysning om politiets virksomhed. 
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Grundlag:  Retsplejelovens §§ 111-113, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 
2016. 

Forretningsorden for Kredsrådet i Syd- og 
Sønderjyllands Politikreds.  

Formand: Politidirektøren er født formand.  

Kommunens repræsentant(er): Borgmesteren er født medlem. Der udpeges 
en stedfortræder for borgmesteren af og 
blandt Byrådets medlemmer. 

Erik Buhl (borgmester) 
Søren Laulund (stedfortræder) 

Årligt antal møder Minimum 4 ordinære årlige møder.   

Mødested og -tidspunkt: På skift i kommunerne.  

Honorar: - 

 
 

 

 

Nationalpark Vadehavet  

Formål:  Nationalpark Vadehavet er internationalt 
kendt 
som et enestående marsk-, geest- og 
tidevandsområde med værdier i verdensklasse. 
Nationalparken benyttes, beskyttes og 
udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur 
og mennesker. 
Det er den største nationalpark i Danmark - 
1.459 km2 - og strækker sig over 4 
kommuner - Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder.  

Grundlag: Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet.  
Formand:    
Kommunens repræsentant(er): Borgmesteren – denne kan dog søge 

Naturstyrelsens godkendelse til at lade en 
anden repræsenterer.  
 
Preben Friis-Hauge er udpeget for 
perioden frem til 7. februar 2023. 
Såfremt Byrådet ønsker at ændre 
repræsentationen, skal kommunen selv tage 
initiativ hertil. 

Årligt antal møder: 6 møder. 
Mødested og -tidspunkt: Tønnisgård Romø (udgangspunkt).  
Honorar:  - 
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Særlig ungeindsats – politisk 
styregruppe 

 

Formål: Styregruppen er nedsat med henblik på at 
forfølge målsætninger om, at flest mulig antal 
unge får en ungdomsuddannelse – den såkaldte 
95 %-målsætning, og sikre understøttelse af 
størst mulig forvaltningsmæssig smidighed i 
overgangen mellem barn og voksen. 

Grundlag:  Byrådsbeslutning af 4. februar 2014 

Formand: - 

Kommunens repræsentant(er): Den politiske styregruppe for indeværende 
byrådsperiode har bestået af formændene for 
Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for 
Arbejdsmarked og Integration og Udvalget for 
Social og Sundhed samt de 2 
forvaltningsdirektører.  

Connie Høj (formand) 
Peder Foldager 
Tina Agergaard 
Britta Boel (direktør) 
Claus Fjeldgaard (direktør) 

Årligt antal møder: Der tilstræbes 3 møder om året. 

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: - 

 

 

 

 

Vi i Naturen Råd  

Formål: Rådet skal have fokus på at skabe nye måder 
på at integrere naturen bredt set. 

Grundlag:  Beslutning i Udvalg for Økonomi og Erhverv 
den 24. juni 2015 

Formand: - 

Kommunens repræsentant(er): Der vælges 2 politiske deltagere, hvor 
borgmesteren er den ene. 
Erik Buhl (borgmester) 
Niels Christiansen 
 
Direktionen udpeger de øvrige medlemmer. 
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Årligt antal møder: Møder hvert halve år og i øvrigt ad hoc 

Mødested og -tidspunkt: Bytoften 

Honorar: - 

 

 

 

5. Poster, som besættes i samråd med andre kommuner 
 

 

Beboerklagenævnet for Varde og Billund 
kommuner 

 

Formål: Afgør tvister efter Almenlejeloven. 

Grundlag:  Almenlejeloven – Kapitel 17  

Formand: Formanden beskikkes af direktøren for 
statsforvaltningen efter indstilling af Billund og 
Varde Byråd. Formanden skal have bestået 
juridisk kandidateksamen.  

Kommunens repræsentant(er): Byrådene skal indstille formand samt 
stedfortræder. 
Johan Evesen (formand) 
Randi Høj Braup (stedfortræder for 
formanden) 
De øvrige medlemmer samt deres suppleanter 

udpeges senere i 2018 af Byrådet, efter indstilling fra 

de almene boligorganisationer og de større 

lejerforeninger i kommunen med virkning for perioden 

2019-2022. 

Årligt antal møder: Efter behov 

Mødested og -tidspunkt:  - 

Honorar: Der udbetales formandsvederlag 15.000 
kr./årligt samt kørselsgodtgørelse.  
Øvrige medlemmer modtager mødediæter og 
kørselsgodtgørelse. 
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Hospice Sydvestjylland, Til bestyrelsen 
for fonden 

 

Formål: Fondens formål er at eje og drive et hospice-
center i det sydvestjyske område og yde palliativ 
behandling 

Grundlag:  Fundats for den Selvejende institution Hospice-
center Sydvestjylland, Fond 

Formand: Bestyrelsen konstituerer sig selv 

Kommunens repræsentant(er): 

 

Byrådene i Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og 
Vejen Kommune udpeger i forening 1 
medlem. 

Thyge Nielsen 

Årligt antal møder: - 

Mødested og -tidspunkt: Esbjerg 

Honorar: - 

 
 
 

Huslejenævn for Varde og Billund 
kommuner 

  

Formål: Afgør tvister efter Almenlejeloven. 

Grundlag:  Lov om midlertidig regulering af 
boligforholdene, § 35-36 

Formand: Formanden beskikkes af direktøren for 
Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. 
Formanden skal have bestået juridisk 
kandidateksamen.  

Kommunens repræsentant(er): Byrådet skal udover formanden indstille en 
stedfortræder der ligeledes har bestået 
juridisk kandidateksamen. 
Johan Evensen (formand) 
Randi Høj Brarup (suppleant for 
formanden) 
 

De øvrige medlemmer samt deres suppleanter 

udpeges senere af Byrådet, efter indstilling fra de 

almene boligorganisationer og de større lejerforeninger 

i kommunen med virkning for perioden 2019-2022. 

Årligt antal møder: Efter behov 

Mødested og -tidspunkt:  - 
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Honorar: Der udbetales formandsvederlag 35.000 
kr./årligt samt kørselsgodtgørelse.  
Øvrige medlemmer modtager mødediæter og 
kørselsgodtgørelse. 

 
 
 
 
 

Konserveringscenter Vejle  

Formål: Konserveringscenter Vejle er en fusion imellem 
Konserveringscenter Vest i Ølgod og 
Konserveringscentret i Vejle pr. 1.1.2018. 
Konserveringscentret fokuserer på at understøtte 
de kulturhistoriske museers bevaringsforpligtelse 
gennem faglig kompetent konservering af 
arkæologiske fund, kulturhistoriske emner samt 
malerier, tekstiler og papir. 

Grundlag: Jf. vedtægterne skal der udpeges en politiker 
fra Region Midt og 1 fra Region Syd. 

Formand: Bestyrelsen udpeger formand og næstformand  

Kommunens repræsentant(er): Jesper Elkjær, Kolding - repræsentant for Region 
Syd  

Årligt antal møder: -  

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: - 

 
 
 
 

Partnerskab for Vestkystturisme  

Formål: Foreningens formål er aktivt at medvirke til 
fremme og udvikling af vestkystturismen ved 
gennemførelse af en fælles handlingsplan for 
vestkystturismen. 

Grundlag: Vedtægter for Foreningen Partnerskab for 
Vestkystturisme 

Formand: 1 af de 3 kommunale bestyrelsesmedlemmer 
er født formand. 

Kommunens repræsentant(er): De 10 vestkystkommuner udpeger 3 
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 er født 
formand for foreningen. 
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Der skal udpeges 2 medlemmer i lige år og 1 
medlem i ulige år.  

Erik Buhl 

Årligt antal møder: Minimum 3 møder årligt.  

Mødested og -tidspunkt:  Hvide Sande 

Honorar:  - 

 
 
 
 

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg – Til 
bestyrelsen for 

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra 
1. maj efter, der er afholdt valg til 
kommunalbestyrelser. 

Formål: At være ansvarlige overfor 
undervisningsministeren for skolens drift, 
herunder økonomi, uddannelsernes indhold og 
skolens organisation. 

Grundlag:  Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, §§ 
5-7, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 
2011. 

Formand: Johnny Søtrup formand 

Kommunens repræsentant(er): 

 

2 medlemmer udpeges i forening af Billund, 
Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner. 
Johnny Søtrup 
Tina Agergaard Hansen   
   

Årligt antal møder: Minimum 4 møder årligt. 

Mødested og -tidspunkt: Social- og Sundhedsskolen. 

Honorar: Der kan ydes bestyrelsesmedlemmerne et 
særskilt vederlag efter de af 
Undervisningsministeriet fastsatte regler 
herom. 

 
 
 
 

Varde Gymnasium - Til bestyrelsen for Funktionsperiode 4 år fra 1. maj efter et 
kommunalvalg 

Formål: I overensstemmelse med institutionens 
udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde 
gymnasiale uddannelser. 
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Grundlag:  Vedtægter for Varde Gymnasium fra år 2014 

Formand: Bestyrelsen vælger selv formand og 
næstformand 

Kommunens repræsentant(er): 1 medlem udpeges af byrådene i regionen i 
forening. 

Tina Agergaard Hansen  
Årligt antal møder: Mindst 4 møder årligt. 

Mødested og -tidspunkt: - 

Honorar: - 

 
 
 
 
 

VUC Vest S/I – Til bestyrelsen for Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra 
førstkommende 1. maj efter, at valg til 
kommunalbestyrelser har været afholdt. 

Formål: Udbyde almen voksenuddannelse, 
forberedende voksenundervisning og 
ordblindeundervisning for voksne i det 
pågældende geografiske område. 

Formand: Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende 
formand og næstformand. 

Kommunens repræsentant(er): 

Udpeget i forening af Billund, Esbjerg, Fanø, 

Varde og Vejen kommuner 

Byrådene i regionen udpeger i forening 1 
medlem. 

Peder Foldager  

Årligt antal møder: - 

Mødested og -tidspunkt: VUC Vest, Esbjerg. 

Honorar: - 

 
 
 
 

6. Diverse 
 

 

Diverse udpegninger, bemyndigelser m.m. 
Valg af borgmester: Erik Buhl 
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Valg af 1. og 2. viceborgmester: Anders Linde og Søren Laulund 

Fastsættelse af vederlag til 1. og 2. viceborgmester   

Regler for spørgetid ved byrådsmøder 

Byrådets mødeplan for det kommende år 

Vederlag til udvalgsmedlemmer 

Godkendelse af Byrådets Forretningsorden 

Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende 

arrangementer 

Brevstemmeafgivning og udpegning af brevstemmemodtagere 

Bemyndigelsesordning, teknisk område  

Bemyndigelsesordning, kultur og fritid 

Besigtigelses- og studieture 

Bemyndigelse til underskrifter 
 


