Referat
Møde i Ølgod Udviklingsråd torsdag den 22. juni 2017

Afbud fra: Søren, Kurt og Lars – John C
1. Velkomst, dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Varde Kommune, FUR m.m.
 FUR
Referat fra sidste møde er rundsendt
Næste møde er den 7. august 2017. Eventuelle punkter til mødet meldes til Carl


Evaluering af forårsmødet med byrådet
Der var en god dialog, men mødet bragte ikke noget nyt frem.



Bjarne Fly og Thomas Japp deltager ved næste møde i ØU den 14. august 2017
Punkter til mødet udsendes til alle deltagere af Inga



Møde med økonomiudvalget den 17. august 2017
Turisme og bosætning skal drøftes på dette møde.

3. Økonomi
Bankskiftet er i gang

4. Hjemmeside/web
Stof fra områdebyerne mangles stadig
Husk at melde ind til kalenderen når der er nogle arrangementer
Der mangles billeder af et par udvalgsmedlemmer

5. Bosætning
Der arbejdes på at få lavet en brochure, som skal ”sælge” Ølgod. Camilla er på opgaven
Der er klassefest for 2 gamle årgange fra Ølgod Skole den 23. september 2017, hvor der
vil være forskellige oplæg på skolen og branding af byen i håb om at lokke nogle tilbage
til Ølgod efter endte studier.

6. Evaluering på afsluttede projekter
 Ramper ved Ungdomshuset
Det er en kanon succes. Der er altid børn på pladsen. Asfalten er dog lidt blød, og
det er problematisk



Kapellanhaven
Der er pt skulpturer udstillet i haven. Der kommer en bænk rundt om den store
blodbøg, som der også vil komme spot på. Jan Lillegaard har sponsoreret en stor
sten, hvorpå der kommer en inskription. Der kommer også en infotavle, hvor der kan
læses om havens og boligens historie.

7. Nyt fra udvalgene
 Udskiftning af lys i byen
Udskiftningen er i gang.


Forlængelse af cykelsti på Tarmvej
Der arbejdes stadig på opgaven

8. Orientering om udviklingsplaner
 På mødet den 7. juni 2017 med kommunen blev det bekræftet, at de beløb, der er
blevet lovet, stadig gælder.


Området bag stationen
Henrik Nonnegaard arbejder på at få lavet en plan for området. Området skal ryddes
op, og det er tanken, at der skal komme en gammel togvogn, hvori der kan læses om,
hvad der har været på pladsen gennem årerne



Stationsbygningen
Der er ikke taget stilling til fra kommunens side, hvad der skal ske med bygningen, så
ØU må gerne komme med forslag



Byskovcenteret
Det kører efter planen



Centerarkaden
Der er møde i udvalget på mandag. Bruno deltager



Kulturhuset
Der er en arbejdsgruppe, der i tæt samarbejde med kommunen og arkitekter arbejder
på en plan for at renovere huset. Der er offentligt møde den 28. august kl. 19:00

9. Kommende aktiviteter
 Cykelruter og kort
Intet nyt. Ove er fortsat på sagen


Sankt Hans i Ølgod
Det er lykkedes at få rykket båltalen frem, så det nu er muligt, at børnefamilier kan
deltage



Toilet ved Ølgod station
Tages op på næste møde igen

10. Bordet rundt
Krusbjerg
Sportsfest i Kristi Himmelfarts ferien
Lindbjerg

Gårde
Der er opstart af fodboldklub på stadion
1. fredag hver måned er der grillaften
Der har været kræmmermarked i weekenden lørdag den 17. juni
Strellev
Den 19. maj var der cykelsponsorløb, hvor der blev samlet 61.000 kr. ind
Sportsfest i samarbejde med Lyne
Krolf- og grillaften den 25. august 2017
Cykel-gudstjeneste den 3. september 2017
Forsamlingshuset har den 10. oktober til den 28. november 7 forskellige foredrag, som
sendes via storskærm fra Århus.
Ølgod
Festugen er afviklet
Lokalplan er i høring vedr. handicapboligerne på Rosenvænget/Løkkevang
Ældrerådet
Ove har været til møde vedr. besparelser på ældreområdet. Valg til rådet den 21. august
kl. 14:00

11. Evt.
Møde i ØU den 14. august 2017 i Kulturhuset kl. 19:00 – Flemming medbringer kage
Møde med økonomiudvalget den 17. august 2017 – Inga og Carl deltager
Møde i ØU den 14. september kl. 19:00 – Rudin har kage med. Afbud fra Camilla
Årets landsby skal fejres fredag den 11. august kl. 16:00 i Ansager
Købstadsfejring den 31. august til den 3. september
Karlsgårdedag den 10. september
Mælkefestival den 16. og 17. september

12. Godkendelse af referat
Ref. v/Rikke Schønning

