Referat fra mødet "Janderup i fremtiden"
01.02.2017 i Aktivitetshuset.
Erna Lønborg, Lokalforeningen Janderup, fortalte at Udviklingsplanen er godkendt af Byrådet uden
kommentarer og at den nu er sendt ud i en høringsfase indtil d. 29. marts
Udviklingsplanen kan ses på janderup.dk
De enkelte projektgrupper præsenterede status på projekterne.

Mejeriet
Gruppen har besigtiget Mejeriet sammen med en arkitekt og en energi sagkyndig fra Varde Kommune for
at få deres mening om hvordan man griber projektet an
Huset er "født" som et kold hus og de mener at det vil være en god ide at bibeholde dette. Man kunne så
bygge "nye huse" i huset for at kunne bruge huset bedre - lidt i stil med hovedbanegården i København.
Der er to store rum i Mejeriet der er velegnede til dette. Der kunne evt. være en udstilling ang. Vadehavet i
"det kolde hus" eller tilsvarende .
NaturKultur Varde og Pro Varde er interesseret i projektet også.
I uge 6 er der aftalt et møde med ejeren af mejeriet hvor man forventer at få en accept fra ham til at
ansøge om midler til at få lavet et prospekt så man kan søge i puljen fra Varde Kommune ang.
udviklingsplanerne hvor der er sidste frist for ansøgning d. 15. februar.
Det udvendige af huset / klimaskærmen skal genoprettes og til dette vil gruppen spørge nogle lokale
håndværkere hvad de skønner dette vil koste.
Kontakt person for gruppen er Rasmus Bjørnskov Jensen - rasmusbjensen@gmail.com

Eventyrgården / 7-kanten
Projektgruppen var ikke repræsenteret ved mødet, men ved sidste møde oplyste gruppen at arbejdet var
sat på standby da Eventyrgården selv arbejder for en løsning.
Formanden for Eventyrgården Odette van Medevoort og Kirsten Falster-Hansen, bestyrelsesmedlem, var til
stede og fortalte lidt om deres tanker. De vil bibeholde Eventyrgården som et selskabssted men de er åbne
for en dialog med syvkanten. De vil også gerne beholde syvkanten i Janderup. Eventyrgården har inviteret
Viggo Jørgensen til en samtale om hans ideer vedr et nyt selskabssted / kulturhus i Janderup.
Det blev foreslået at spørge Kommunen vedr et svar på Vardes nye Kulturhus om det bliver aktuelt eller ej.
Der er lang tid til 2018 hvor der forventes en afgørelse i den sag.
Det kunne så være en ide at gøre det attraktivt for syvkanten at blive i Janderup , trods det de pt. er meget
bitre over at de ikke fik lov at overtage Eventyrgården, som de var blevet lovet af den tidligere bestyrelse,
trods det at det ikke kunne lade sig gøre pga. vedtægterne.
Det blev nævnt om det ikke var formålstjenligt at projektgruppen hjalp til ved forhandlingerne mellem
syvkanten og Eventyrgården da dialogen er gået lidt i hårdknude.

Ude aktiviteter
Gruppen har ligget på standby indtil nu men forventer at komme lidt mere i gang her til foråret.
Der arbejdes med cykelstier og vandreture i området. Ruterne skal lige gennemgås / cykles .
Lokalforeningen har arbejdet lidt med et Pit Stop ved Brugsen som nu overtages af denne gruppe.
Lokalforeningen vil gerne yde økonomisk bistand hvis det bliver aktuelt
Lokalforeningen nævnte også at de arbejder på at få et udsigtstårn op at stå ved den lille sø ved
Ladepladsen, dette kunne så også være en attraktion at besøge på sin vandre / cykeltur.
Det blev ligeledes nævnt at der er et gammelt pumpehus ude i engene hvorfra der er en fantastisk udsigt
og der er også en sti derud til. Pumpehuset trænger bare til en kærlig hånd.
Kontakt person for gruppen er Rasmus Bjørnskov Jensen - rasmusbjensen@gmail.com
Ude aktiviteter - Legepladser
Legepladsgruppen har lagt lidt på standby men forventer at komme i gang igen. De kunne rigtig godt ønske
sig flere medlemmer i gruppen da de kun er 3 personer. Har man lyst at hjælpe til så kontakt endelig Helle
Rostgaard.
Gruppen er interesseret i at få en legeplads op at stå for enden af Mågevej feks. Kommunen skal lige
spørges men det kan også være der var andre placeringer. Man påtænker at lave en simpel legeplads i træ
med borde og bænke.
Kontaktperson for gruppen er Helle Rostgaard - hellerostgaard@gmail.com
Aktiviteter ved Aktivitetshuset
Gruppen har også været lidt på standby men der arbejdes lidt på at få" lukket op" foran Aktivitetshuset så
den bliver mere synlig . Der kunne også åbnes op ved cykelparkeringen som alligevel ikke bliver brugt.
Der tænkes i om der skal laves borde og bænke eller ude fitness i læhegnet på sportspladsen.
Det oplyses at der er ca 75000 kr i overskud fra multibanen som skal / kan bruges i tilknytning til den .
Aktivitetshuset overvejer at få en springgrav i forbindelse med hallen. Det skal bare være muligt at lukke
gulvet igen ellers skal man evt. bygge nyt til. Som det ser ud lige nu så er hallen fuldt booket.
Kontaktperson for gruppen er Poul Thomsen - malpou@hotmail.com
Information i og om Janderup
Der er endnu ikke fundet flere personer der vil hjælpe til i informationsgruppen. I øjeblikket er det to
personer der står for dette men har man lyst at hjælpe så sig gerne til.
Pylonerne ved indfaldsvejene får skiftet film når vejret bliver lidt varmere. Pengene er bevilliget af Folk og
Kultur og filmen er bestilt.
Der blev foreslået at lave en video om Janderup som kunne deles med ejendomsmægler mm. Gruppen
"Bevar Janderup skole og Børnehave" er i gang med at fremstille en sådan.
Det blev også diskuteret om postnummeret 6851 skulle ændres til Varde nummeret 6800 for at blive mere
synlig ved ejendomsmæglere mm - det indebærer sikkert mange vejnavneskift også.
Det blev foreslået om gruppen kunne arbejde på at der kun var én Facebook side for Janderup lige i
øjeblikket er der to
Det blev også forslået at få en kalender for byen på hjemmesiden / Facebook

Kontaktperson for gruppen er Erik Dyhr Thomsen - erik@dyhrthomsen.dk

Fællesforening.
Fællesforeningen ønsker at opbygge lidt kapital ved at afholde forskellige aktiviteter og arrangementer
samt foredrag mm. Andre foreninger kan så med tiden ansøge fællesforeningen om støtte til evt
forbedringer eller indkøb af materialer som man ikke selv har hele kapitalen til. Fællesforeningen kalder sig
DAMB - De Aktive Menneskers By. og vil udover liv i byen også prøve at sætte Janderup på landkortet.
Første aktivitet var årets Julemarked på Eventyrgården d. 4. december som gik rigtig godt, der blev lidt
penge skrabet ind og gjort lidt opmærksomhed på byen. TV Syd var også med til julemarkedet.
Det er besluttet at julemarkedet altid er den første søndag i december i fremtiden.
Næste arrangement er et foredrag med Kurt Leth fra "Kaffe med Kurt" det er den 26. april kl 19.00 på
Eventyrgården. Billetprisen er 100 kr. og billetten kan købes i Dagli Brugsen Janderup eller på
vardebilletten.dk
DAMB gruppen vil arbejde på at få en Facebook side op at stå med informationer om aktiviteter mv.
Kontaktperson for gruppen er Stine Jacobsen - Stineogkarsten@gmail.com

Afslutning
Erna Lønborg fra Lokalforeningen Janderup spurgte ind til om nogle af grupperne havde tænkt sig at søge
støtte ved Udviklingspuljen ved Varde Kommune. Mejeri gruppen vil gerne ansøge. Varde Kommune ser
helst at kun en gruppe fra hver by søger.

Referatet vil blive sendt til en tovholder for hver projektgruppe som så har ansvaret for at få
informationerne videre til resten af gruppen. Vi har erfaret at ikke alle i projektgrupperne får vores mail og
at enkelte som ikke er i grupperne længere, stadig får beskederne.
Referatet vil også komme på hjemmesiden mm.

Næste møde for projektgrupperne bliver:
Torsdag d. 4. maj 2017 kl 19.00 i Aktivitetshuset

Referent:
Ulla Hansen
Lokalforeningen Janderup

