Referat
Møde i Ølgod Udviklingsråd mandag den 4. april 2016

Afbud fra: John Aaboe, Ove Kristensen

1. Dagsorden, goddag og farvel
Dagsorden godkendt. Velkommen til Jesper Elliot Petersen og John Aaboe. Farvel til Kim
Pedersen og Conny Lauridsen.

2. Evaluering på årsmødet
Mange positive tilkendegivelser på foredraget med Niels Willemoes og også på
årsberetningen, som var rigtig godt krydret med billeder.
Regnskabet skal gennemgås bedre, så det for udenforstående er lettere at forstå.
Der er nedsat en gruppe, der arbejder med vedtægterne. Når de er på plads, skal der
afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

3. Konstituering
Se separat liste fra Carl
Formand: Inga Andersen
Næstformand: Jesper Elliot Petersen
Kasserer: Ole Andreasen
Sekretær: Rikke Schønning Svarre
Repræsentant i FUR: Carl Holst
Forretningsudvalget: Inga Andersen, Jesper Elliot Petersen, Carl Holst og Rikke
Schønning Svarre
Revisor: Bøje Meiner (valgt på årsmødet)
Revisor suppleant: Kurt Theilgaard (valgt på årsmødet)

4. Varde Kommune, FUR m.m.
Møde vedr. dagtilbud og skoleområdet – orientering om børnetal m.m.
Det er en udfordring at få fritidsjobbene besat og ligeledes få instruktører/trænere til
foreningerne efter at 10. klasse er rykket til Varde.
Carl sender separat mail ud med PowerPoint fra mødet.
Strategi for kollektivtrafik – ikke aktuel for os.
Vinder af Årets Landsby 2016 kåres inden længe.
Et ny program der hedder ”rekruttering af frivillige” møde den 1. september. ØU kan
stille med 2 personer.

Foreningsrådene inviteres til FUR møder for at få et samspil.
Et formøde, hvor der deltager repræsentanter fra ØU, vedr. hvordan Ølgod fremadrettet
skal brandes. Følges op af en workshop.

5. Nedrivning af faldefærdige bygninger
3 er kommet væk i Gårde – de 2 er indstillet af ØU
Kapelanboligen i Ølgod er væk
Carl følger op

6. Hjemmeside
6870. dk – demo er i luften
Bruno kontakter Peder Gammelmark og får en snak med ham om, hvad vi gør ved de løse
ender over til ØHE. Efterfølgende bliver der et møde mellem ØU, Peder Gammelmark og
Anette Jensen for at afklare fremtiden – hvem har hvilke opgaver.

7. Økonomi, regnskab og budget
Afventer regning fra Ølgod Hallerne

8. Nyt fra udvalgene
LED-lys i byen – de nye lamper i Storegade bevares og de kommer til at fortsætte ned
forbi Kulturhuset. Kommentarer rettes til Asbjørn og Bruno.
Cykelparkering ved stationen – etableres for at fremme den offentlige trafik. Stort
glasskur med plads til 72 cykler. Bruno følger op.
Fortov langs Industrivej – er påbegyndt. Der bliver lagt 3 rækker fliser efter lange
forhandlinger.
Cykelsti på Tarmvej – er i dialog med lodsejerne for at få den bedste linjeføring.
Demensplejeboliger – på byrådsmøde i morgen. ØU indsender høringssvar. Høringsmøde
den 12. april 2016 på Kommunen. ØU anbefaler at der kommer et borgermøde her i byen.

9. Kommende aktiviteter
Tages op på næste møde

10. Nyt fra lokalområderne
Tages op på næste møde

11. PR
Peder News laver et indslag – Asbjørn tager billeder til hjemmesiden

12. Evt.
Næste møde mandag den 9. maj 2016 – Bruno har kage med
Afbud fra Rudin og Jesper

Ref. v/Rikke Schønning

