Referat
Møde i Ølgod Udviklingsråd torsdag den 12. januar 2017

Afbud fra: John, Rikke
Der blev afholdt et kort orienteringsmøde om den kommende ØU hjemmeside ved Claus Vestland
inden selve ØU-mødet.
1. Velkomst, dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Varde Kommune, FUR m.m.
 Der har ikke været afholdt FUR møde siden sidste ØU møde.
 Hyldest til frivillige. Mail fra styregruppen omkring arrangementet er modtaget dd..
Lysceremoni er planlagt afholdt den 30. april 2017, kl. 20.00. Rudin supplerede med
en kort orientering omkring udfordringer omkring myndighedsgodkendelser mm. Det
vurderes, at der er ca. 20.000 frivillige i Varde kommune. De frivillige fejres ved et
lokalt arrangement. Ide omkring plantning af blomsterløg i byerne i stedet for
lysceremoni blev foreslået. Der var generelt stor opbakning til dette alternative
forslag og ingen indvendinger. Carl giver tilbagemelding til styregruppen.
 Kommuneplan. Mail sendt ud omkring kommende møder. Ølgods område diskuteres
den 23. februar i Tistrup hallen.
 Ølgod Kulturhus. Varde Kommune har inviteret til Borgermøde den 24/2-2017 fra kl.
17.00-21.00 i Ølgod Kulturhus. Invitationer er sendt ud.
 Hanne Jespersen fratræder og Lisbeth Linding overtager opgaverne i FUR. Invitation
til afskedsreception er sendt ud. Tilmelding foregår individuelt. Der købes en lille
”Ølgod gave” fra udviklingsrådet som tak for samarbejdet.
3. Økonomi
Gennemgået og godkendt.
4. Planlægning af årsmødet (16.03.2017)
Dagsorden er givet i vedtægterne.
 Valg af ildsjæle. Rikke og Asbjørn modtager ikke genvalg.
 Præsentation af udviklingsplaner, Byskovcenter, Kulturhuset, hjemmeside,
stationsområdet.
 Forslag til dirigent: Bøje Meiner Jensen
 Afklaring omkring sponsor til annoncer (Ole)
 Annoncer skal udarbejdes (Carl, Inga)
 Omtale ved Henrik Cramon. Med bemærkning om, at der skal vælges to nye
ildsjæle (Inga og Carl)
 Inga har booket lokaler
 Forplejning. Der var enighed om sandwich +øl/vand.
 Ingen tilmelding
5. Nyt fra udvalgene
 Udskiftning af lys i byen

Lysene er bestilt. Forventeligt sidst i januar. Lys fra Torvegade til Solvænget kan ikke
umiddelbart bevilges. Kommer med i næste budgetrunde. Der er intet nyt omkring lys
på stierne. Bruno følger på det.


Cykelparkering
Glassiderne (på nær en) samt skabe er sat op. Jesper følger op på etablering af
ekstra stativer.



Cykelsti Tarmvej
Cykelstien er næsten færdig. Mangler lidt omkring broen samt færdiggørelse af
rabatten. Forespørgsel fra lodsejere om cykelstien kan forlænges. Møde med Varde
kommune om forlængelse af cykelstien med stenmel eller tilsvarende berammet til
den 25. januar.

6. Kommende aktiviteter
 TV-Syd kommer forbi Spisehuset/ Pagoden den 18. januar kommet for at producere et
indslag om Spisehuset. Rigmor har koblet sig på med et indslag om den kommende
skulpturudstilling i 2017.


Den 28. januar afholdes der Ålegilde Lindbjerg

7. Nyt fra lokalområderne
Der er stor interesse for at benytte Multihuset i Gårde.
8. PR
Julemandsarrangementet var igen i år en stor succes. Kommende PR annonce omkring
Årsmøde.
9. Evt.
Næste møde torsdag den 2. marts 2017 kl. 19.00

Ref. v/Jesper Elliot Petersen

