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Formandens beretning - Borgerforeningen 2018 
 
Næsbjerg er fortsat en af de landsbyer i Varde Kommune der har bevist, at man kan tiltrække 
borgere og derfor har en positiv befolknings udvikling. I 2006 var vi 667 indbygger i 
Næsbjerg. I 2016 var vi steget til 763 en stigning på 96 indbygger, denne udvikling er fortsat 
ind i 2018.  
Ser man på Varde kommunes planhæfte for 2017 fremgår det at Næsbjerg by skal 
fastholdes som bosætningsby med tilhørende servicefunktioner, butikker 
samt lettere erhverv. 
Bymidten skal fortættes ved bebyggelse og beplantning omkring Hovedgaden. 
Ved udbygning af Næsbjerg skal der særligt tages hensyn til oplevelsen af ådalen ved 
Skonager Lilleå og det lille biløb samt oplevelsen af kirken i samspil med landskabet. 
Nye udlæg af arealer til byvækst skal ske på baggrund af en samlet helhedsplan for byens 
udvikling. 
Samme sted kan man læse at der frem mod 2025 er et behov for nye arealudlæg på 25 
parcelhus grunde. 
Før der inddrages yderligere arealer til byformål i Næsbjerg skal der udarbejdes en 
udviklingsplan for byens udvikling. 
 
Derfor har arbejdet med at få lavet en udviklingsplan for Næsbjerg haft høj prioritet og her 
skal der lyde en stor tak til alle de personer som har arbejdet med dette projekt. Status er at 
Udviklingsplanen er sendt til Varde Kommune for færdiggørelse og godkendelse. 
 
 
 
Vision:  
Næsbjerg 2.0 
Fremtidssikret landsby med attraktive bosætningsmuligheder og et stærkt fællesskab på 
tværs af generationer - bygget på frivillighed.  

• Attraktive byggegrunde og lejeboliger 
• Skole med overbygning, 
• Velfungerende foreninger  
• Varieret muligheder for børnepasning 
• Let adgang til naturen – som bruges aktivt  
• Langsigtet plan for Næsbjerg og omegn udarbejdet at by og landskabsarkitekter 
• Tryg miljø  
• Sikre at udviklingen sker i samspil med kommunen 

Fællesskaber 
• Understøtte fællesskaber på tværs af generationer og interesser  
• Udvikle nye fællesskaber for at styrke de fælles relationer og sammenhængskraften 

i byen 

Frivillighed 
• Det skal være attraktivt og let at være frivillig – uanset indsats 
• Øget samarbejde mellem foreninger, erhvervsliv og skole/dagtilbud  
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• Naturligt med frivillighed – ikke påtvunget  

En af de opgaver som vi har arbejdet med i det forgangene år i Borgerforeningen, er at sikre 
at det også fremover er en overbygningsskole i Næsbjerg. Ser man på hvor børnene fødes 
og bor, kan man se, at Næsbjerg også på dette område har en positiv tilvækst, hvilket også 
kan ses i børnehaven som efter udvidelsen igen er fyldt op, det samme gælder dagplejerne 
hvor der også er en stor efterspørgsels på nye dagplejere. 
 
Ser man på Varde by, så har de et faldene børnetal på alle 3 skoler, så at lukke skoler i 
landsbyerne for at transportere dem til Varde for at fylde skolerne i Varde by op, er 
galimatias. 
At man nu vil bygge en ny skole i Varde By i en tid hvor pengene er knappe er helt hen i 
vejret, og kan ende med at blive en trussel for vores skole, når der mangler elever i skolerne 
i Varde by  
 
Borgerforeningen har også arbejdet med, at sikre den fortsatte bosætning i Næsbjerg. Dette 
er blandt andet sket ved, at vi har arbejdet på at få en ny og mere moderne hjemmeside op 
at køre.  
Hjemmesiden er byens ansigt udad til og en af de måder vi kan synliggøre alle de spændene 
ting vi kan tilbyde i byen.  
Vigtigheden af en velfungerende hjemmeside må ikke underkendes, og ser man på de 
mange hjemmesider i området er de meget forskellige. På nogle sker der meget, på andre 
er der mere tale om en side hvor man kan hente oplysninger om hvem der er formand for 
en given forening.  
Vi har nu fået den nye hjemmeside op at køre og resultatet er efter vores mening blevet 
rigtig godt her skal lyde en stor tak til Susanne for hjælpen med at få siden op at køre. 
 
For at få fortalt den gode historie, om alle de ting der sker i Næsbjerg, har bestyrelsen i 
samarbejde med virksomhederne, købt en helsides annonce i ugeaviserne i Esbjerg, hvor 
vi har fået nogle af de nye tilflytterne til, at fortælle om deres oplevelse af Næsbjerg, og 
hvorfor de valgte at flytte til Næsbjerg. Ligeledes har vi fået foreningerne til, at fortælle hvad 
de kan tilbyde. Ligeledes fortalte vi om vores byggegrunde så vi kan få dem solgt. 
 
Et andet tiltag for at få nye tilflytter var, at vi deltog på Mælkefestivalen i Helle Hallen med 
en stand. 
 
Velkomst pakken der bliver afleveret til ny-tilflyttere, har tilbagemeldingerne været meget 
positive og det er helt klart et projekt, der skal arbejdes videre på. Planen er at få flere 
erhvervsdrivende med i pakken med deres bidrag.  
Her skal der lyde en stor tak til Ingvart og Gurli Ladefoged for deres arrangement, de har 
valgt at overlade opgaven til Borgerforeningen, som fremadrettet vil påtage sig opgaven 
med at aflevere velkomstpakken til vor nye borgere. Her har vi brug for jeres hjælp til at 
”spotte” nye borgere. 
 
En anden af de opgaver som Borgerforeningen har arbejdet med er julebelysningen. Vi 
arbejder fortsat på at få forbedret og moderniseret denne, en opgave som sker i takt med at 
vi har økonomi til det. I år har vi brugt en del penge på at få udskifte grantræerne i 
trekanterne på Agervigvej og Troesmosevej, så de også ser pæne ud. 
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På vores ønskelisten er julebelysning på stamvejen på Skoleparken og Møllebakken.  
 
Lukning af Krovej for gennemkørsel på strækningen fra krydset ved Næsbjerghus ud forbi 
Martin Pedersen har også været et af de projekter, som vi har arbejdet med. Her havde vi 
regnet med, at det bare var formalia, at få opsat 2 skilte med gennemkørsel forbudt, da alle 
borgere på denne vejstrækning var enige om, at det ville være en løsning der kunne være 
med til at øge trafiksikkerheden for borgerne og cykellisterne på strækningen.  
Det er desværre kun lykkedes os at få gennemkørsel forbudt for lastbiler, hvilket ikke er den 
optimale løsning. 
 
I arbejdet med at finde nye områder til udvidelse af byen har Borgerforeningen arbejdet med 
området mellem Krovej og Knoldeflodvej dette område har kommunen nu købt for at 
udstykke det til byggegrunde. 
 
Udfordringerne med højspændings ledningerne i den del af byen arbejdes der fortsat med 
at få løst. Nu er der så fremkommen planer om, at der kommer en ny ledning forbi Næsbjerg. 
Der er pt ingen tegninger om, hvor den skal gå og hvor tæt den kommer på os, men vi holder 
øje. 
 
Borgerforeningen har haft møde med Thomas Japp og Bjarne Fly, hvor der er indgået aftale 
om, at Borgerforeningen fælder træerne på de 2 byggegrunde som kommunen ejer midt i 
byen, derved bliver de mere attraktive for nye købere. Projektet med at fælde træerne vil 
være et uoverskueligt projekt for nye køber. 
Andre emner vi har talt med de 2 herrer om er.: 
Byparkens filer skal skiftes. 
Sti ved Hovedgaden 60 (Kirsten & Bent) ned mod Møllebakken – vi skal finde ud af hvad vi 
vil med de grønne områder langs stien og derefter søge om tilskud til det ønskede projekt.  
Læbælte ved ”Den Gamle Bane” bag Melvejs grund må det udtyndes?  
Træer på Skoleparken + stikveje. De er blevet klippet ifm kloakseparering og borgerne er 
bange for, at de vælter ind over deres hus.  
Hvordan vil vi have vores træer i byen?  
Brænding af ukrudt på fortove og i Byparken. Kommunen vil betale for forbrug af gas – 20 
flasker i 2018. 
Sti fra børnehaven og til Agerviglund – vi afventer Grøn Ordning pengene og kontakter 
kommunen, når vi skal have rådgivning. 
Bump ved skolen (fodgængerovergang) mangler asfalt helt ud til fortovet.  
  
For at få flere penge til at arbejde med, har Borgerforeningen påtaget sig toilet tjansen ved 
Open Air i Varde, som i 2017 gav foreningen en indtægt på kr. 13.000. Denne kontrakt skal 
genforhandles i år og vi vil overveje om det er en opgave vi påtager os fremadrettet. 
 
 
I 2015 startede arbejdet med Kloak separering, et støre projekt som har og vil påvirke hele 
byen med omkørsel og begrænset adgang til og fra byen. I den forbindelse arbejder 
Borgerforeningen på at få udskiftet fortov alle de steder hvor det er påkrævet, da det som 
udgangspunkt ikke er en del af projektet. Det er Borgerforeningens opfattelse at de første 
etaper er gået, uden de store problemer, og at entreprenøren vis stor hensyn. 
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I forbindelse med vindmølle projektet Ulvemose Bækhede er der frigivet ca. 3, 1. mil. som 
skal bruges i lokalområdet, disse penge har vi i borgerforeningen fokus på og har lavet 
ansøgninger til flere projekter i byen. Det drejer sig om forskønnelse af bymidten ved kirken. 
Legeplads og madpakkehus i byparken. Outdoor Fitness, motionsstier rundt om byen og en 
sti fra byen ned forbi børnehave og videre til Agerviglund samlet ansøgninger for kr. 
878.222,00. 
Vi har i går fået meddelelse om at pengene er bevilget !! 
 
Herudover har Borgerforeningen ansøgt de nye mølleejerne om tilskud til køb af en ny 
plæneklipper til byparken og borde-bænkesæt i forbindelse med projektet med forskønnelse 
af bymidten her har vi fået i alt kr. 22.000 
 
Virksomheds samarbejdet 
Borgerforening har haft et ønske om, at trække virksomhederne tætter til sig og har herfor 
haft møder med dem for at undersøge om de også syntes, at det kunne være en god ide. 
På møderne blev man enig om at fortsætte og udbygge dette samarbejde til gavn for såvel 
virksomhederne som byen.  
Vi er i Borgerforeningen kommet til den konklusion, at vi skal have hjælp til at styrke dette 
arbejde og vi har fundet en person, som vil påtage sig denne opgave. Vi frem til og glæder 
os til at arbejde sammen med Tue Nielsen Næsbjerghus, og det har vi store forventninger 
til. 
 
Vi har i samarbejde med Udviklingsråd Helle Vest besluttet, at sætte fokus på de frivillige og 
det vigtige arbejde som de udfører. Uden de frivillige i Næsbjerg ville alt gå i stå. Vi har i 
Næsbjerg 372 frivillige som vi havde inviteret til et arrangement i Byparken søndag den 30. 
april, hvor vi fik sagt tak og fik lidt at spise og hørt noget godt musik  
Kl. 20.00 tændes der 372 lys for at symbolisere det store antal vi har i Næsbjerg. 
 
Mange havde undret sig over at vi tændte lys som nogen forbinder med døden ! 
Lys er en fundamental forudsætning for liv, og lyset er på mange måder afgørende for vores 
velbefindende. På samme måde er det frivillige arbejde en fundamental forudsætning for 
foreningslivet og afgørende for lokalsamfundenes udvikling. 
Lysets betydning kan spores tilbage til skabelsesberetningen, hvor Gud sagde ”lad der blive 
lys”, og lyset har således en guddommelig karakter som skaberkraft.  
Frivilligt arbejde skaber liv og glæde. 
Man skal derfor i høj grad se en lystænding som noget positivt.  
 
 
Vi vil også i år sætte fokus på det friville arbejde og lavet et arrangement i byparken for at 
sige tak fordi, at du er frivillig !! 
 
 
Nyhedsbrevet som blev startet op i 2016 er også blevet modtaget positivt. Her har vi 
mulighed for, at fortælle om hvad vi laver i Borgerforeningen og herigennem vise synlighed. 
Her skal lyde en stor tak til de frivillige der omdeler materialet hver måned, og en tak til 
Andelskassen for deres støtte ! 
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Udover disse aktiviteter har vi traditionen tro fået vækket julemanden med arrangementet 
Jul i Næsbjerg, et arrangement der fortsat er stor opbakning til.  Det samme gælder fastelavn 
som også er godt besøgt og er et projekt som vi fortsætter med i det kommende år. 
 
I samarbejde med dagplejen og spejderne blev der også samlet affald ind i byen i det 
forgangene år, så vi fortsat har en by der ser pæn og indbydende ud. 
 
Ser vi fremad skal vi have aktiveret flere frivillige til at hjælpe Borgerforeningen med 
beskrevne opgaver for at aflaste bestyrelsen. Vi har fået nedsat en gruppe der tager sig af 
julebelysningen, men kan sagtens bruge flere.  
 
Sluttelig vil jeg gerne sig tak til bestyrelsen for samarbejde i det forgangen år og tak til de 
frivillige som hverdag yder et stort indsats til gavn for byen, samt medlemmerne uden jeres 
støtte ville vi ikke kunne lave alle de aktiviteter som vi laver. 
 


