Referat
Møde i Ølgod Udviklingsråd torsdag den 1. december 2016

Afbud fra: Lars

1. Velkomst, dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Varde Kommune, FUR m.m.
 FUR
Referat rundsendt til selvstudie
Lysceremoni – hyldest til alle frivillige i Varde Kommune den 30. april 2017 kl. 20.00.
Lysene tændes og filmes på samme tid i hele kommunen
Skolestruktur - FUR vil ikke blande sig men hvert enkelt UR må gerne deltage i
debatten. Høring frem til den 8. januar 2017.
Der er møde på Ølgod Skole den 14. december 2016 kl. 16.30. Jesper, John C og Inga
deltager. Meld til Inga hvis flere ønsker at være med.
3. Økonomi
Gennemgået og godkendt
4. Julemand og gaver i samarbejde med ØHE
Lørdag 10. december 2016 kl. 10.00-12.00
Intet nyt. Inga kontakter Anette ØHE
5. Web/hjemmeside/Ruban
Positive meldinger. Det går planmæssigt. Demo klar til vores møde den 12. januar 2017
6. Nyt fra udvalgene
 Udskiftning af lys i byen
6 lygtepæle med 3 lamper i hver fordeles på Torvet – de er 7 m høje.
Nye 4,5 m høje master kommer i Torvegade ud til byskiltet.
Rundt om bl.a. Torvet kommer der nye lamper op, som lyser ned ad og derved undgås
det, at der lyses ind i lejlighederne.
Bruno arbejder videre og kontakter ØHE


Cykelparkering
Glassiderne mangler fortsat, men der er sat lys op. Området ønskes udvidet med de
gamle stativer. Jesper følger op.



Cykelsti Tarmvej
Arbejdet går fremad og forventes færdig til jul. Der afholdes møde med lodsejere
mandag den 5. december vedr. udvidelse af cykelstien



Udviklingsplaner

7. december er der cafemøde på Rådhuset for de involverede i planerne.
1. december var der møde bl.a. om hvorfor sportsområdet ikke kan dækkes ind under
Udviklingsplanerne. Kultur og Fritid vil kigge på at få sat penge af til et unikt
sportscenter i Ølgod.


Kapellangrunden
Kildelunden er i fuld gang med beplantning mm



Østerbro 1
Der er udfordringer med at skille nr. 1 og 3. Kommunen holder området indtil der er
en løsning.

7. Kommende aktiviteter
Intet nyt
8. Nyt fra
Ældrerådet
5. december er der tænketank om demens på Kulturhuset.
Der er opsat en pavillon ved Aktivitetscenteret med blik ud over krocket.
9. PR
Løbende omtaler og billeder i Ugeavisen
10. Evt.
 Stille stole op til ballet den 16. december kl. 8.30
 Næste møde den 12. januar 2017 kl. 19.00 - Ove har kage med, afbud fra John Aaboe
 Årsmøde den 16. marts 2017 kl. 19.00

Ref. v/Rikke Schønning

