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Forpligtende netværksgruppe om aktiviteter på Varde Torv –
Aktivitetsgruppen

Baggrund
Der er politisk truffet beslutning om, at torvet skal åbnes fra 1. maj 2013. I den forbindelse skal der
planlægges med aktiviteter og arrangementer på torvet, for derved at skabe liv omkring
torvemiljøet.
Udgangspunktet er at vi har et smukt torvemiljø, som ikke blot skal fyldes op med inventar. Vi skal
bruge torvemiljøet til at indrette funktionelle rum som passer æstetisk til de nuværende fysiske
rammer. Der skal være en vis kvalitet i de materiale som placeres på torvet, samtidigt med at det
er multifunktionelt, hvor det er muligt.
Der skal som fast inventar være mulighed for at sidde og slappe af mellem indkøbene, og der skal
være mulighed for at børn kan have et ”legeområde”. Dette vil være et permanent element på
torvet.
Formål
Netværksgruppens primære formål er, at bringe liv og aktiviteter ind på det åbne torv.
At skabe liv på det åbne torv kan ske ved at der er aktiviteter på torvet, om det er kommunale
eller private igangsatte aktiviteter er ikke det primære, det vigtigste er, at der sker ting på torvet,
og torvet bruges af Varde.
Aktiviteter kan være i form af musik, udstillinger, opvisninger eller boder.
Samtidig skal gruppen samle erfaringer fra brugen af torvet til brug for gruppen, der skal arbejde
med indretning af et mere permanent torv om 2-3 år.
Ledelse og koordinering
Bent Peter Larsen er ejer af netværksgruppen.
Netværksgruppens arbejde ledes af sekretariatschefen, Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik, hvor
den praktiske koordineringsopgave forankres.
Den administrative chefgruppe i Plan, Kultur og Teknik holdes orienteret fra netværksmøderne.
Hver deltager i netværket bruger sit bagland inden møderne til at afsøge mulige emner til drøftelse
på møderne.
Referater fra netværkets møder offentliggøres på kommunens hjemmeside, så der derved
informeres om de ideer og tanker som netværket arbejder med. Kan evt. ske via
nyhedsbreve/nyhedsindslag på hjemmesiden, som udarbejdes af sekretariatet på baggrund af
referater. Dette afklares i gruppen.
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Deltagere
Netværket er et åbent netværk
Netværket består af repræsentanter fra Kultur og Fritid, Musik- og Billedskolen, Ungerådet, Varde
Handel, Varde udviklingsråd, Varde Erhvervs- og Turistråd, Team Vej, Jacobi kirken, og Driften.
Der kan indkaldes ad hoc repræsentanter fra eks. skoleområdet, museet, biblioteket,
institutionsområdet eller KOMUD i forhold til arrangementer som berører disse områder, hvor de
som repræsentanterne kan bidrage.
Det forpligtende netværk er ikke myndighed, og kan som sådan ikke bevillige. Ansøgninger skal
fortsat fremsendes til myndigheden for godkendelser i forhold til eksempelvis vej, alkohol og lign. .
Der etableres en elektronisk aktivitetskalender for aktiviteter på Varde Torv, som dermed
samtidigt fungerer som information af organisationen. Aktivitetskalenderen skal være elektronisk og
udarbejdes i samarbejde med KOMUD.
Temaer og aktiviteter
Netværket mødes fast kvartalsvis, og efter behov i forhold til at planlægge og vedligeholde
aktivitetskalenderen for torvet. Gruppens første møde planlægges primo juni 2013. Der vil i
opstarten af aktivitetsgruppen være behov for en del møder.
Der udsendes dagsorden til hvert møde, og efterfølgende referat.
Netværksgruppen er en permanent nedsat gruppe som består af interessenter som kan bidrage til
aktiviteter på torvet.
Økonomi og ressourcer
Der er ikke afsat midler til gruppen, men udgangspunktet skal være at arrangementer og lign.
finansieres via sponsorater/udstillere, eller egentlige ansøgninger til Varde Kommune om bevilling af
ressourcer til de enkelte arrangementer.
Evaluering
Netværksgruppens indsatser evalueres løbende hvert år, i forhold til opstillet mål om frekvens af
aktiviteter. De opstillede mål skal udarbejdes af netværksgruppen på et af de første møder.
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