Referat
Møde i Ølgod Udviklingsråd torsdag den 29. september 2016

Afbud fra: Ole og Flemming

1. Velkomst, dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Rettelse til sidste referat
Hanne Jespersen påpeger, at det er FUR, der arbejder i at tegne forsikringer til
Udviklingsrådene og ikke kommunen
3. Varde Kommune, FUR m.m.
 FUR
Intet nyt


Evaluering af mødet med økonomiudvalget
Ikke det optimale udbytte af mødet. Der var ikke meget info fra økonomiafdelingen,
men mere udviklingsrådene, der var på. Oplevelsen tages op i FUR



Møde vedr. rekruttering af frivillige. Et fint kursus, men det er måske lidt svært at
overføre til Udviklingsrådene



Evaluering af Mælkefestival
Mange henvendelser ved standen. Det var fint at vise flaget



Skolestruktur
Se avisen for mere info



Kåring af Årets Landsby i Nymindegab. Trekroner blev valgt som årets landsby.



Et aftenmøde vedr. Ruban. Hvordan tekster mm kan lægges ind blev gennemgået. Der
ud over har der været møde i repræsentantskabet.

4. Web/hjemmeside
Møde med Anette på torsdag.
Der er mulighed for at få lavet andre film igennem Jimmi.
4. A. Jul på Torvet
Arrangementet er lukket ned.
Asbjørn vender med Anette på torsdag, om der er andet, ØU kan assistere ved. Sct.
Hans vendes også, om det skal ligge i ØU regi.

5. Nyt fra udvalgene
 Udskiftning af lys i byen
Rundt i villakvartererne går det planmæssigt fremad. M.h.t. midtbyen er det ikke de
aftalte lamper, der er sat op. Stien fra Skrænten ned til Grønningen mangler 2
lamper. Bruno følger op


Cykelparkering
Arbejdet er påbegyndt. Den bliver bygget op i klar glas



Cykelsti Tarmvej
Arbejdet er godt i gang. Regner med at stien er færdig først i december



Udviklingsplaner
Næste møde er den 13. oktober.
Status på projekterne og tilbagemelding fra Varde Kommune ved Steven på hvilke
projekter, der får støtte



Branding
Erhvervssider i Ugeavisen rykkes til uge 44

6. Kommende aktiviteter
 Cykelruter/kort/skiltning
Der stilles forslag om, at der laves en app. Arbejdet fortsætter


Bord-bænke-sæt ved søerne og børneskov
Varde Kommune vil give 3 sæt borde-bænke samt 1 sæt til børn i træ.
STU laver redskaber til børneskoven. Ved indgangen til skoven kommer der et skilt
med ”hunde må ikke medtages” samt ”færdsel på eget ansvar”.
Der er indvielse fredag den 14. oktober kl. 10.00. Per Rask Jensen formand for børn
og unge samt visionspilot Kirstine Gotlieb kommer grundet støtte fra Vi i Naturen.



Multibanen ved Ølgod Hallerne
Forslag om ved multibanen at få lagt nyt asfalt på den resterende P-plads. Området
skulle så bruges til ramperne, så de ikke længere er på multibanen.



Kulturdagene
Onsdag den 5. oktober i Kulturhuset kl. 18.00 stiller Rudin og John Aaboe stole op
Fredag den 16. december i Ølgod Hallerne kl. formiddag (nærmere tidspunkt ved
John Aaboe) Ove, Rudin, Inga, Kurt A og Rikke

7. Nyt fra lokalområderne
Ældre rådet
Tilfredshedsundersøgelse blandt de ældre. 87% svarer at de er rigtig godt tilfredse.
Krusbjerg
Den 12. august med ca. 25 deltager – krolf og hygge
Den 9. oktober gåtur til Gulddalslund

Der er igen kommet lys over fodgængerfeltet. Det er lidt ustabilt.
Strellev
Efterårs marked den 8. oktober og ålegilde den 28. oktober
Den 16. november er der borgermøde om hvad det gamle stadion skal bruges til. Evt. en
mountain bike bane.
Gårde

Lindbjerg
Ny kogekone i forsamlingshuset
Den 5. oktober er der gosbel i skole – Rune Herholt. Om dagen er han sammen med
børnene om aftenen er der åben for alle
Den 4. oktober er der salme-maraton i Bejsnap Kirke
8. PR
Børneskov, borde-bænke og cykelparkering
9. Evt.



Næste møde er den 3. november 2016 kl. 19.00 – John C har kage med
Næste møde den 1. december 2016 kl. 18.00 på Hotel Hjedding – julefrokost

Ref. v/Rikke Schønning

