
Referat 

Møde i Ølgod Udviklingsråd torsdag den 2. marts 2017 

Afbud fra: John Aa, Flemming, Kurt, Rudin, Ove, Jan 

1. Velkomst, dagsorden 

Velkommen til Camilla Hansen fra EDC valgt af ØHE til ØU.  

Dagsorden godkendt 

 

2. Varde Kommune, FUR m.m. 

 22. februar møde i FUR med den nye koordinator, Lisbeth.  

o Den 30. april er der hyldest af de frivillige i kommunen. Planen er, at der 

skal tændes et lys. ØU har besluttet ikke at deltage i år. 

o Vedr. forsikring til foreningerne er det lovgivningsmæssigt godkendt d.d. 2. 

marts 2017 af Folketinget. ØU følger op på om Varde Kommune gør brug af 

det. 

o Tilbud om kursus til efteråret, der hedder ”Rekruttering af frivillige, 

kultur, mennesker og forskellighed” 

o Landsbyklynger – samling af landsbyer. Fordelen er at støtte hinanden 

organisatorisk. Det er ok at støtte hinanden på tværs af kommunen fx 

Strellev og Lyne. Der er en pulje, der kan søges. 

o Varde By har købsstadsjubilæum – 575 år, som fejres den 31. aug. – 03.sep.  

o Ensomhed skal bekæmpes med fællesskab fx fællesspisning – kampagne 

igen i år  

o Landsbypuljen kan søges igen inden den 10. april 2017. 

o Nedrivning af ejendomme, Jens Josefsen fra Varde kommune melder, at 

Hvoliagervej er klar til nedrivning, når ejer giver grønt lys. Der er afgivet 

købstilbud på Østerbrovej 3.   

 

3. Økonomi 

Gennemgået og godkendt.  

 

4. Planlægning af årsmødet (16.03.2017) 

 Mail sendt til foreningerne den 23. jan 

 Annonce har været i Ugeaviserne i uge 9 

 Omtale i Ugeavisen kommer i uge 10 

 Lokale er booket 

 Ole står for forplejning, sandwich, sodavand, småkager og kaffe – 40 pers. 

 Rudin, Ole, Jesper og Asbjørn stiller borde og stole op 

 Jesper står for Pc og IT 

 Inga står for stemmesedler, kuglepenne, citymap 

 Ole står for at huske lidt eksemplarer af regnskabet 

 Camilla skriver referat 

 John og Lars tæller stemmer 

 Afstemning:  

 Hver person får 1 stemmeseddel 

 Der må skrives op til 4 navne på sedlen 

 Rækkefølgen er vilkårlig 

 I tilfælde af stemmelighed skal der stemmes om  

 Oplæg vedr. udviklingsplaner efter det ordinære årsmøde 



 

5. Nyt fra udvalgene 

 Udskiftning af lys i byen 

Er på vej 

 

 Cykelparkering 

Indvielse den 27. april kl. 16:00 

 

 Cykelsti Tarmvej 

Haft besøg af 2 pers fra kommunen mht. retningslinjer vedr. udvidelse af stien 

Ådumvej  Vallundhedevej, ca. 1,5 km. Det kunne evt. hedde en natursti i stedet for 

cykelsti evt. med opsætning af en bænk 

  

6. Kommende aktiviteter 

Der tages fat på dette punkt igen efter årsmødet 

 

7. Hjemmeside/web 

Gennemgået af Jesper. Det ser rigtig fint ud. Skal der i bunden af siden være en 

”webmaster”, der kan sendes indlæg til? Evt. som fælles postkasse som kan tilgås af 

dem, der kan lægge indlæg op på siden.  

 

8. Nyt fra lokalområderne 

Krusbjerg 

Fastelavn med 35 børn søndag formiddag 

 

Gårde 

Indvielse af grillhytte 

 

Strellev 

Generalforsamling i sogneforeningen, aktiv cykelcross 

Generalforsamling i forsamlingshuset, nyt tag.  

Fælles møde den 9. marts 2017 med alle foreninger i Strellev og Lyne 

Den 24. februar 2017 vinterfest  

 

Lindbjerg 

Generalforsamling i forsamlingshuset 

Den 3. marts 2017 fællesspisning med underholdning af ”Kammelegeraterne”  

 

Ølgod 

Borgerforeningen har haft generalforsamling – Jesper valgt ind 

Borgerservice på biblioteket har haft fin besøg siden omtale i Ugeavisen. Borgerservice 

har åben hver tirsdag kl. 13:00-17:00 

 

9. Evt. 

Nye medlemmer kan bestille en softshell jakke ved Din Tøjmand 

Årsmøde den 16. marts 2017 

Næste møde den 22. marts 2017 i Kulturhuset kl. 19:00 – Lars medbringer kage  

 

Ref. v/Rikke Schønning 


