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En borgmester takker af
Som I nok ved, så har Varde Kommunes Borgmester siden 2013, Erik Buhl,
valgt at gå på pension. Pensionisttilværelsen indtrådte formelt den 1. januar i
år, da Mads Sørensen overtog borgmesterkæden. Men grundet COVID-19
blev afskedsreceptionen først afholdt den 25. februar.
En lang række af jer foreninger og haller valgte at gå med i en helt særlig
afskedsgave til Erik Buhl, nemlig et fritidspas til pensionerede borgmestre.
Med fritidspasset i hånden får Erik og hustru adgang til at prøve aktiviteter
hos de mange foreninger og haller, som valgte at bidrage til gaven.
Erik siger om gaven: ”Det er helt fantastisk. Foreningslivet i Varde Kommune
kan noget særligt. Og fortsætter: Nu får min kone, Lone, og jeg rig mulighed
for at finde den eller de aktiviteter, som vi skal kaste os over nu, hvor jeg
skruer ned for arbejdslivet”.
Forvaltningen siger mange tak til de foreninger og haller, der bidrog til gaven
og ønsker Erik Buhl og familie, der foruden hustru består af fire børn, fire
svigerbørn og 8 børnebørn, alt det bedste i fremtiden, som bl.a. kommer til at
foregå inden for kultur og fritid, da Erik er blevet formand for Vardemuseerne
og den erhvervsdrivende fond bag Sportium, det tidligere Varde
Fritidscenter.
Med venlig hilsen
Karsten Rimmer Larsen
Kultur- og Fritidschef

Nyhedsbrevet, der holder foreninger opdateret på
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Fremgang i idrætsforeningerne medlemstal
I 2021 kunne idrætsforeningerne under DIF og DGI tælle en fremgang på
802 medlemmer, så der er 26.299 medlemmer fordelt på 138 foreninger. Det
betyder, at 53% af borgerne i Varde Kommune er medlem af en
idrætsforening.
Fremgangen kommer på baggrund af noget af en coronalussing i 2020, hvor
foreningerne mistede flere end 2.200 medlemmer.
Det er ikke overraskende de store udendørs idrætsgrene som fodbold, golf,
tennis/padel, gang, krolf mv., der driver fremgangen. De store indendørs
idrætsgrene, som var massivt ramt af nedlukning sidste vinter og forår, går
enten stadig tilbage eller er status quo.
Men fra haller og idrætsforeninger hører vi meldinger om spirende optimisme
hos gymnastik, badminton, håndbold, svømning m.fl., så vi håber, at når
2022-tallene kommer om et år, at vi også blandt indendørs idrætterne kan
melde om forår og fremgang.
Læs mere hos DIF her: www.dif.dk/idraetten-i-tal/medlemstal-for-dif-dgi

Leje/lån af kommunale lokaler og gymnastiksale for sæson 2022/2023.
Godkendte foreninger i Varde Kommune kan ansøge om at låne og leje
kommunale lokaler (gymnastiksale, faglokaler, klasselokaler og lignende).
I perioden 1.-15. maj 2022 er Foreningsportalen åben for
bookingforespørgsler for ovennævnte lokaler for sæson 2022/2023.

•
•

Brugere af Frelloskolen, Lykkesgårdsskolen og Sct. Jacobi Skole i
Varde skal anvende ikonet ”sæsonbooking”.
Brugere af øvrige skoler i kommunen skal anvende ikonet ”søg/book”
som normalt.

Efter 15. maj gennemgås og godkendes de indkomne forespørgsler.
Foreningsportalen åbnes igen for bookinger ”først-til-mølle” den 1. juni 2022.
Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I meget velkommen til at kontakte
Lone Mikkelsen på lmik@varde.dk

Kursus for formand og kasserer
Kultur og Fritid afvikler årligt kurser for nye bestyrelsesmedlemmer, hvor vi
laver en gennemgang af de tilskud, der kan søges i henhold til
Folkeoplysningsloven og Varde Kommunes gældende regler for tilskud.
Formålet med kurset er at klæde nye bestyrelsesmedlemmer på til at kunne
søge de forskellige tilskud via Varde Kommunes Foreningsportal. Der vil
således være mulighed for at få viden om, hvilke tilskud der kan søges som
en tilskudsberettiget forening og reglerne bag tilskuddene.
Derudover har kurset fokus på booking af kommunale lokaler til
foreningsaktiviteter og en kort gennemgang af de øvrige tilskudspuljer, der
findes under Kultur og Fritid.
Der afholdes to kurser i juni måned – tirsdag d. 14. juni og mandag d. 20.
juni - og der bliver sendt invitation ud til kurserne til alle tilskudsberettigede
foreninger i løbet af april måned.
Har du spørgsmål til det kurset for nye bestyrelsesmedlemmer, så kontakt
endelig Berith E. Andreasen på mail bera@varde.dk eller tlf.: 7994 7270.

Årsmøde i Varde Idrætsråd
Varde Idrætsråd indbyder til årsmøde tirsdag den 19. april 2022 og byder velkommen i
Ølgodhallerne klokken 17:30-21:00.
Idrætsrådet forsøger lige nu at organisere en ”happening” kl. 17:30- 17:50, så kom
gerne lidt før og se med. Der er fælles spisning kl. 18:00-18:50 hvorfor tilmelding er
nødvendig på følgende mail senest den 10. april
2022: vardeidraetsraadformand@gmail.com
Efter spisning er der ordinær generalforsamling efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand (lige år). Dorthe H Jacobsen modtager genvalg.
6. Valg af mindst 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Ole Paterek er på valg. Modtager ikke genvalg.
Ketty Sørensen er på valg. Modtager ikke genvalg.
Claus N. Damm er på valg. Modtager genvalg.
Leif Arnbjerg er på valg. Modtager genvalg.
Vivi B. Poulsen er på valg. Modtager genvalg.
7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
8. Eventuelt.
- Varde Kommunes Idrætsråds pris 2022 overrækkes til ”Idræt om Dagen”.
- Oplæg fra Varde Kommunes Kultur og Fritidschef, Karsten Rimmer

Krolf giver flere medlemmer
Som Kirsten Christensen fra DGI Sydvest fortalte i sidste nyhedsbrev, så er
seniorer mere motiverede for at deltage i aktiviteter, hvis de foregår i det fri.
Og da foråret jo betyder, at det gode vejr er på vej er det oplagt at starte det
lille tema med fokus på aktiviteter for seniorer med et kig på
udendørsaktiviteter.

Krolf er en af de idrætter, der tiltaler mange ældre, og som der findes baner
til flere steder i Varde kommune. Krolf beskrives flere steder med frasen:
Halvt golf, halvt krocket, helt sjovt, og det er ofte det sociale, der er i
højsædet.
Varde Gymnastikforening er en af de foreninger, der har taget krolfen til sig
og sammen med DGI Sydvest og Varde Kommune har de fået anlagt en
krolfbane i Arnbjergparken i Varde by. Inkludering af Krolf i foreningens
aktivitetsportefølje har givet 40 nye medlemmer
Meget socialt og uforpligtende fællesskab, hvor deltager hygger sig rigtig
meget.
I Ansager, hvor krolfbanen er anlagt i forbindelse med krocketbanen, er der
kommet 16 nye medlemmer til klubben. Mange tror fejlagtigt, at en krolfbane
vil ”stjæle” medlemmer fra de andre aktiviteter. Tværtimod tiltrækker det nye
medlemmer, så klubben får flere medlemmer.
Krolfbaner kan anlægges uden store udgifter for foreninger. DGI`s pulje
"Startpakke-tilskud" giver 2000 kr til opstart af en ny aktivitet for
seniorer www.dgi.dk/senioraktivitet
Vil din forening i gang med aktiviteter for seniorer, så kontakt Kirsten
Christensen på mail Kirsten.christensen@dgi.dk eller tlf. 2122 0175.

Partnerskab vil dokumentere brugen af MTB-spor
Siden 2015 har MTB-Partnerskabet i Varde Kommune samarbejdet for at
vedligeholde, udvikle og udbygge gode MTB-spor i Bordrup Plantage,
Blåbjerg Plantage, Søndre Plantage og Sønder Heden Plantage.
Partnerskabet fungerer i praksis ved, at Hvidbjerg Strand Feriepark,
Købmand Hansens Feriehusudlejning, ProVarde, DGI Sydvest,
Naturstyrelsen og Varde Kommune bidrager med midler og materialer, mens
foreningerne: Blue Mountain MTB, Oksbøl Cykel Team og Varde Cykelklub
udnytter deres viden og kompetencer om sporbygning, samt et hav af

frivillige timer på at udføre sporvedligehold og udbygning.
Sporene er gode. Rigtig gode. Derfor bruges de af rigtig mange. Både
foreningernes medlemmer samt lokale og gæster, der på egen hånd finder
rundt på sporene. Ole Klemmensen fra Varde Cykelklub udtaler: ”Hver gang
vi er ude på et af sporene, er det tydeligt, at mange har glæde af vores
fælles indsats med sporarbejdet. Det er jo i sig selv glædeligt. Men vi er
blevet nysgerrige på, hvor mange der rent faktisk benytter sporene”.
Partnerskabet har derfor opsat elektroniske tællere på sporene, som
registrerer, hver gang en cykel drøner forbi. Med afsæt i den data, som
tællerne giver, forventer partnerskabet et tydeligt billede af, hvor mange, der
benytter sporene, samt et indblik i hvilke tider på dagen, ugerne eller året,
der er særligt run på.
”Den viden, som det giver, kan vi både bruge i forhold til planlægning af
træning og vedligehold, men tallene forventes også at kunne benyttes som
underbygning af ansøgninger til fonde eller i dialogen med Varde Kommune.
For hvem er ikke interesseret i at støtte foreningernes frivillige arbejde med
udvikling af en facilitet, der er til gavn for både borgere og gæster”, afslutter
Ole Klemmensen med et listigt smil.

VAKS i skolernes sommerferie
Traditionen tro vil vi rigtig gerne kunne tilbyde et spændende program med
mange aktiviteter for børnene i deres sommerferie. Derfor håber vi, at I som
forening har lyst til at byde ind med en aktivitet til et fælles program.
I har mulighed for at søge om tilskud til:
•

et mindre honorar til foreningen

•

lokaler og materialer,
leje af udstyr m.m.

•

Som udgangspunkt giver vi ikke tilskud til forplejning.
En mindre deltagerbetaling er ok, hvis det er større aktiviteter – men husk

konceptet er, at alle skal have lige mulighed for at deltage.
I kan finde ansøgningsskemaet og mere information om kriterierne på Kultur
og Fritids hjemmeside. Der er deadline for ansøgning allerede den 29. april
kl. 8.
Har du spørgsmål til VAKS og ansøgningen om tilskud, så kontakt Lone
Mikkelsen på mail: lmik@varde.dk eller tlf.: 7994 7958.

Kommende ansøgningsfrister
April
29/4: VAKS i sommerferien
Maj
1/5: Åbning for booking af kommunale lokaler til næste sæson
15/5: Booking lukkes til behandling af ansøgninger
Juni
14/6: Kursus for nye formænd og kasserer
20/6: Kursus for nye formænd og kasserer
Løbende
Foreningernes Initiativ- og Udviklingspulje (dog senest 1. november)
Fritidspas
Idepuljen
Puljen til børn- og ungeaktiviteter
Du finder mere information om puljerne her

Har du spørgsmål eller ideer til nyhedsbrevet så kontakt Karsten på tlf. 2670 8939 eller
mail: kale@varde.dk

