Referat
Møde i Ølgod Udviklingsråd onsdag den 22. juni 2016
Begyndende med ekstraordinært årsmøde

Afbud fra: John Aa, John C, Ole, Kurt og Flemming

Punkt til årsmødet – godkendelse af vedtægtsændringer
Bøje Meiner Jensen blev valgt som ordstyrer og startede med at konstatere, at årsmødet er
lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Efter en gennemgang af vedtægterne blev ændringerne godkendt.
Carl scanner ind og sender til ØU samt Hanne Jespersen.

Referat fra ordinært møde:

1. Velkomst, dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Varde Kommune, FUR m.m.
 Kommentarer til mødet med byrådet den 11. maj
o Tilpas med info og godt med en runde hvor vi kunne høre, hvad der rører sig
o God oplægsholder – der kom nogle sandheder frem! Fint at det var en udefra
o Et af de bedre møder med byrådet


Mælkefestival i Helle Hallen den 16. og 17. september
o Meld til Carl hvornår du kan passe standen



De kommunale råd vælger at bruge Kultunaut og ikke RUBAN



Efterårsmøde mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og Udviklingsrådene
o Onsdag den 21. september kl. 17.00-18.45
o Mødet skal omhandle fremtid, og ikke hvad der er sket
o Punkter vi ønsker behandlet sendes til Carl senest den 17. august



Alle medlemmer i Udviklingsrådene inviteres på kursus onsdag den 21. september



Plan og Byudvikling – Varde Kommune



Udviklingsrådene har 10 års jubilæum

o

Forslag til hvordan det kan markeres sendes til Carl



FUR har takket nej til at deltage i Frivillig Forum Integration



Filmprojektet er stillet i bero indtil det gode sommervejr kommer igen



Den 3. september er der officielt kåring af Nymindegab som Årets Landsby i Varde
kommune



Fællesmøde mellem FUR og Kunstudvalget er aftalt til torsdag den 9. juni

3. Web/hjemmeside
Anette Jensen, erhvervsudviklingschef, indkalder til møde med repræsentanter fra ØU
 Hvad ønsker ØU
 Hvad ønsker ØHE

4. Nyt fra udvalgene
Ny idé at arbejde med – kurser i Ølgod for iværksættere


Udskiftning af lys i byen er i gang



Cykelparkering – der indkaldes til møde vedr. dette fra kommunen



Fortov på Industrivej/Viaduktvej er færdig



Cykelsti på Tarmvej – aftalen er på plads med alle lodsejere, arbejdets forventes
påbegyndt uge 34



Grønnegade – stien ud fra Kirkevænget er nu markeret med forhindringer, og der er
sat rivehegn med beplantning. Der arbejdes på at få et fodgængerfelt med torontolys



Kort – Ølgod City Map, bliver revideret i samarbejde med Anette (ØHE) og Viggo fra
skovens venner



Branding af Ølgod, TV Syd kommer mandag, fokus er på hussalget i EDC og på et hold
nybyggere. Sendes ca. kl. 19.45 mandag



Skolestrukturmøder kører og skal munde ud i 4-5 idékataloger til kommunen

5. Kommende aktiviteter
 Kort over cykelruter – Ove er på denne opgave, som skal afsluttes i år


Borde og bænke – Ove tjekker op på dette på hans cykelruter

6. Nyt fra lokalområderne
Ældre rådet
 Der arbejdes fortsat på Vinkelvejscenteret – især på transporten fra Varde til Ølgod,
som er længere end den anden vej!
Krusbjerg

Strellev
 Sportsuge i Lyne, godt besøgt
 Sct Hans i Brinkene
 Sommerferie i juli
 11. august grill aften i forsamlingshuset
Gårde

Lindbjerg
 Samling på friskolen med 250 deltagere – skolen har 90 elever efter sommerferien
 Sct. Hans og generalforsamling i borgerforeningen

7. PR
 Forhindring ved Grønnegade/Kirkestien kommer i Ugeavisen i næste uge
 TV Syd kommer på mandag
 Indvielse af Industrivej/Viaduktvej – en politiker klipper den røde snor. Ugeavisen
dækker

8. Evt.
 Der arbejdes på en bålhytte i skoven sammen med shelters med indkørsel fra
Haulundvej


Næste møde er den 18. august 2016 kl. 19.00 – Flemming jordbærkage

Ref. v/Rikke Schønning

