
 
 
 

Referat  fra mødet "Janderup i  fremtiden"  

 17. 11.2016 i Aktivitetshuset. 

 

Erna Lønborg, Lokalforeningen Janderup, fortalte at Udviklingsplanen er sendt til Kommunen og at den nu 
skal godkendes af Byrådet, som forventes at blive i februar.  
Varde Kommune har afsat 1 mio kr i 2017 til ansøgninger til at understøtte 
realisering af udviklingsplanerne og her skal vi i Janderup da også have en eller 
flere  ansøgninger med. Ansøgningsfristen er i februar men ingen nærmere dato 
endnu.  
Varde kommune har også indkaldt de interessenter, styregrupper og 
projektgrupper i de byer der har en Udviklingsplan til at deltage på et cafemøde  
d. 7.december fra kl 17.30 - 20.30. På dette møde er der mulighed for at få en 
faglig gennemgang af sit projekt samt at få hjælp til at komme videre eller få hjælp  
hvis der er andre spørgsmål der har hobet sig op. Der er tilmelding til cafemødet.  
Der vil ligeledes være et fundraisingkursus på cafemødet for 1- 2 personer fra hver 
udviklingsplan - hertil er der også tilmelding. 
 Tilmelding skal foregå ved at ringe eller skrive til Erna Lønborg -  tlf. 2025 0484 
eller loenborg@jubii.dk senest  d. 1. december.  
 
De enkelte projektgrupper præsenterede status på projekterne. 
 
Eventyrgården / 7-kanten 
Projektgruppen har foreløbig sat arbejdet på standby , da Eventyrgården har meddelt at de arbejder for en 
løsning for området. Det oplyses at der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 23. november kl 
19.30 på Eventyrgården og at alle opfordres til at møde op og afgive deres mening / stemme. 
 
Mejeriet 
Projektgruppen har afholdt 2 - 3 møder siden sidst samt været på inspirationstur til Faster ved Skjern hvor 
de besøgte et mejeri der er renoveret og hørte lidt om hvordan de har fået penge til renovering samt hvilke 
udfordringer de mødte undervejs. De har så senere fået en gældssanering men lige pt går det godt.. 
Gruppen besøgte også Sdr Bork Forsamlingshus som har fået 10 mio i støtte af Mærsk fonden - de har kun 
brugt de penge de havde og har derfor ingen gæld i huset. De fortalte også om deres fejl samt om de små 
tips og ideer der er rare at vide når man skal sende ansøgninger til fonde.  
Gruppen arbejder med ejerforholdet af mejeriet i samarbejde med en jurist ved Varde Kommune.  Gruppen 
påtænker at sende en forespørgsel rundt til de lokale håndværkere for at  sætte en pris på en evt 
renovering af den ydre skal - i første omgang. 
Dernæst skal gruppen i gang med at få lavet et prospekt som kan bruges til at søge fonde på.  
Flemming Davidsen har givet grønt lys for at hans tidligere materiale meget gerne må genanvendes. 



 
 
Hvad mejeriet skal indeholde kan blandt andet være et info /naturcenter for Nationalpark Vadehavet eller 
noget turist info. Finn Erik Kristiansen fra Pro Varde er meget interesseret i at hjælpe til, da der også vil 
være en god trafik forbi Mejeriet når nu Tirpitz i Blåvand bliver færdigt. 
Man kan måske også lave et EU naturcenter for måske at få del i nogle EU penge. 
Under diskussionen om mejeriet blev der gjort opmærksom på at der er rigtig mange miljø og energikrav 
der skal opfyldes nu om stunder så derfor skal det overvejes kraftigt om det kan betale sig at bruge tid 
derpå. 
Gruppen var klar over dette men det er besluttet at give det en sidste chance. 
Gruppen arbejder stadig fremad men lige pt giver man skoledebatten plads da det er høj aktuelt for alle. 
Har man lyst at hjælpe til i gruppen er man hjertelig velkommen. 
 
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 er årets Julemarked på Eventyrgården d. 4. december. 
 
Information i og om Janderup 
Ingen rapportering 
 
Aktiviteter ved Aktivitetshuset 
Ingen rapportering 
 
Ude aktiviteter  
Ingen rapportering 
 
Afslutning 
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: 
Onsdag d. 1. februar 2017 kl 19.00 i Aktivitetshuset 
 
 
Referent: 
Ulla Hansen 
 


