Referat fra mødet "Janderup i Fremtiden"
4.maj 2017 i Aktivitetshuset
Erna Lønborg, Lokalforeningen Janderup, bød velkommen til de syv fremmødte.
To af grupperne var repræsenteret med én person fra hver og fem personer med interesse i at høre hvor
langt grupperne er. Da tilslutningen er som den er og ikke mindst fra de forskellige grupper overvejes det
at stoppe med opfølgningsmøderne. Der må ikke være interesse i at prøve at få Janderups udviklingsplan
gennemført.
Mejeriet.
Gruppen har haft møde med ejeren, Ole V. Pedersen, og fået forkøbsret på ejendommen. Prisen er ikke
aftalt. Pro Varde var med til mødet. Man kan nu begynde at søge midler til projektet, da der er accept fra
ejeren. Gruppen har fået bevilliget 50.000,- kr. af udviklingspuljen i Varde Kommune til at få udarbejdet et
prospekt , og de har kontakt med en arkitekt som vil lave forslag til videre ansøgninger. Varde Kommune vil
hjælpe med fonds ansøgninger.
Man er i dialog med Nationalpark Vadehavet om de har interesse i at blive en del af huset med udstilling til
nationalpark mm da de efterspørger dette.
Gruppen har også indhentet overslagstilbud på at få klimaskærmen ( tag, konstruktion, murværk)
opdateret. Vinduerne skal genanvendes. Murværket foreslås pudses hvidt igen som det tidligere har været.
Murstenene er meget porøse efter sandblæsning.
Huset skal laves som et "Hus i huset" da det aldrig har været et isoleret hus.
Gruppen er godt i gang men selvfølgelig kan der altid bruges flere hoveder / hænder.
Kontaktperson for gruppen er Rasmus Bjørnskov Jensen - rasmusbjensen@gmail.com

Fællesforeningen.
Gruppen kalder sig DAMB (De Aktive Menneskers By) og de har lige afholdt et arrangement hvor Kurt Leth
fra Tv Syd "Kaffe med Kurt" kom og holdt foredrag om hans spændende arbejde som journalist og møde
med mange forskellig mennesker. Tilslutningen til arrangementet kunne være bedre, trods massiv
information om foredraget.
Gruppen forventer at afholde et arrangement igen til efteråret.
Endvidere har gruppen talt om at få lidt liv i midtbyen / Torvet hen over sommeren i form af at afholde
loppemarkeder / børneloppemarkeder. Men det er ikke endelig fastsat endnu.
Gruppen har fået en Facebook side op at køre som hedder DAMBgruppen.
Kontaktperson for gruppen er Stine Jacobsen - Stineogkarsten@gmail.com

Information i og om Janderup
Gruppen var ikke repræsenteret ved mødet men tovholder Erik Dyhr havde meldt afbud kort forinden.
Han informerede om at pylonerne ved indfaldsvejene snart vil få et nyt look da vejret nu er ved at blive så
lunt at filmen kan skiftes .
Der mangles stadig hænder i gruppen . Én af de fremmødte tilbød sin hjælp og Erik vil blive informeret
herom.
Kontaktperson for gruppen er Erik Dyhr Thomsen - erik@dyhrthomsen.dk

Aktiviteter ved Aktivitetshuset
Gruppen var ikke repræsenteret .
Efter telefonisk kontakt melder gruppen at de ikke magter opgaven lige nu da der er mangel på folk til
arbejdsopgaverne.
Kontaktperson for gruppen er Poul Thomsen - malpou@hotmail.com

Ude aktiviteter - Legepladser
Gruppen var ikke repræsenteret.
Gruppen har meddelt pr mail at de er i dvale. De synes stadig det er en god ide med en legeplads i byen
men ingen i gruppen ofrer tid på projektet. Måske de tager det op igen senere - andre må også gerne
overtage projektet.
Forsamlingen synes det vil være godt for byen med en legeplads. Et godt sted kunne være for enden af
Mågevej ved Vidagerhus. Det undersøges om Børnehavens legeplads er åbent for alle efter lukketid.
Det menes også at det må være til at skaffe midler til en legeplads i form af ansøgninger til Kommunen og
til fonde mv.
Er man interesseret i at være en del af gruppen så kan Erna Lønborg, Lokalforeningen Janderup, kontaktes
- loenborg@jubii.dk
Ude aktiviteter
Gruppen var ikke repræsenteret
Der er kommet ny tovholder på gruppen
Kontaktperson for gruppen er Georg Græsholdt

Eventyrgården / 7-kanten
Gruppen var ikke repræsenteret
Formanden for Eventyrgården, Odette Pedersen, var tilstede og kunne informere om at der begynder at
komme gang i bookingerne for Eventyrgården.
Odette har deltaget på 7-kantens generalforsamling hvor det igen kom frem at 7-kanten ønsker at flytte til
Varde uanset om der kommer et kulturhus eller ej. Eventyrgården har forsøgt at komme 7-kanten i møde
med løsningsforslag for deres pladsproblemer men uden held. 7-kanten har kontrakt med Eventyrgården
frem til 31.12.2020. Det kunne måske være en mulighed at bibeholde kostume udlejningen i Janderup eller
at lave det om til et 7-kanten museum.

Referatet vil blive sendt til en tovholder for hver projekt gruppe som så har ansvaret for at få
informationerne ud til resten af gruppen.
Referatet vil ligeledes komme på hjemmesiden samt på Lokalforeningens Facebook side.

Da tilslutningen til mødet ikke var tilfredsstillende så er der endnu ikke taget stilling til om der indkaldes
til opfølgningsmøde igen
Referent: Ulla Hansen
Lokalforeningen Janderup

