
Referat 

Møde i Ølgod Udviklingsråd mandag den 9. maj 2016 

 

Afbud fra: Jesper og Rudin - Jan 

 

1. Velkomst, dagsorden 

Dagsorden godkendt.  

 

2. Varde Kommune, FUR m.m. 

 FUR møde 26.04 + 3.05 

 Årets landsby i Varde Kommune er Nymindegab 

 Strukturdrøftelse vedr. børn og unge – Jesper deltager 

 Drøftelser vedr. bosætning deltager Inga og Carl deltager 

 Der skal laves en film over Ølgod 

 Opstart med møder med de forskellige råd, så der kommer en forståelse for de 

enkeltes opgaver. Der er afholdt møde med det kulturelle råd. Dette råd ønsker kun 

at bruge Kultunaut  

 

 ØU møde med byrådet på onsdag – 8 deltager fra ØU 

 

 Høringssvar vedr. plejeboligplanen – underskrevet af mange foreninger i fællesskab 

 

3. Vedtægtsændringer og ekstraordinært årsmøde 

Vedtægtsændringer godkendt 

Onsdag den 22. juni kl. 19.00 i Kulturhuset, salen (afbud fra Ole og John Christensen) 

efterfulgt at alm. ØU møde 

 

4. Web/hjemmeside inkl. besøg af Claus Vestland, RUBAN 

Claus viser rundt på hjemmesider, der er oppe at køre 

RUBAN koster 1.000,00 kr. pr. år 

Der er ikke styr på størrelse af billeder 

Super smart at kunne lægge en nyhed i kalenderen  

 

Møde med ØHE den 26. maj 2016 kl. 20.00 ang. hjemmeside og kalender for byen – Inga, 

Carl, Asbjørn og Rikke deltager 

 

5. Økonomi 

Pengene fra kommunen er kommet ind.  

Regning fra Ølgod Hallerne fra Udviklingsplanerne er på vej. 

 

6. Nyt fra udvalgene 

 Udskiftning af lys i byen – intet nyt, Carl rykker Søren Birk 

 Cykelparkering – intet nyt 

 Fortov langs Industrivej – 3 fliser er den endelige beslutning. Hvordan skal overgangen 

være over til det beskyttede værksted?  



 Cykelstier – møde på Tarmvej på torsdag.  

 Branding af Ølgod – Birthe Aas Dam fra kommunen har afholdt møde i Ølgod vedr. 

udvikling og tilflyttere sammen med lokale aktører  

 

7. Kommende aktiviteter 

 Sejl ved ByensRum – afventer og ser hvad der skal ske med Torvet i forbindelse med 

Udviklingsplaner – Bruno og Jan afholder et møde med ØHE Peder Gammelmark, så 

der kan komme en løsning på brugen af ByensRum 

 Kort over cykelruter – Ove og Kurt tager fat i Viggo for at få et samarbejde med en 

gruppe fra Udviklingsplaner. Lars laver en rute til Hejbøl knap. ØU giver et tilskud til 

at få lavet kort  

 

8. Nyt fra lokalområderne 

Krusbjerg 

Sportsuge med stor succes 

Loppemarked i Lindbjerg Forsamlingshus 

Guldborglund – ønske om tårn til at kigge på fugle m.m. OBS området til en cykelrute 

 

Strellev 

I gang med et projekt om anvendelse af sportspladsen 

 

Gårde 

Grønborglund fest med blandt spisning lørdag aften 

 

9. PR 

 

 

 

10. Evt. 

Næste møde: 

Den 22. juni 2016 kl. 19.00, inkl. ekstraordinær årsmøde – sandwich - afbud Ole og John 

Christensen 

Den 18. august 2016 kl. 19.00 – Flemming jordbærkage 

 

 

Ref. v/Rikke Schønning 


