Referat
Møde i Ølgod Udviklingsråd torsdag den 14. september 2017
Afbud fra: John Aa,
1. Velkomst, dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Opfølgning på sidste møde
Ref. ved Carl
Overløb af kloak mellem Skrænten og Grønningen. Inga kontakter Jørgen Jelling
Fejl og mangler kan sendes ind til Varde Kommune via deres hjemmeside – giv os et praj
http://www.vardekommune.dk/giv-os-et-praj
3. Varde Kommune, FUR m.m.
Markering af de frivillige i Næsbjerg hvor ca. 150 deltog.
Markering af Årets Landsby – Ansager. Inga deltog. Det var et fint arrangement.
Møde med økonomi og erhverv – se separat referat fra Carl
4. Økonomi
Gennemgået og godkendt
ØU er blevet kontaktet af bestyrelsen bag Legepladsen Fristedet med forespørgsel om ØU
vil sponsorere bord/bænk-sæt til legepladsen. Flemming og Inga kontakter STU vedr.
projektet.
5. Nyt fra udvalgene
Fortsættelse af cykelstien på Tarmvej (John C)
Ikke noget nyt
Hjemmesiden (Jesper)
Billederne skal opdateres, så de ”sælger” byen bedre
Områdebyerne hænger stadig i bremsen i forhold til at få lagt stof op på siden
Søren kontakter Anette ØHE, vedr. at der skal være en suppleant, der kan lægge på FB
6. Kommende aktiviteter
Julearrangement
Søren spørger Anette ØHE, hvornår ØU’s julearrangement skal løbe af stablen.
Den 24. november vækkes julemanden – et stort ønske er, at der kommer musik til igen.
Camilla undersøger FDF i Grindsted
7. Bordet rundt
Krusbjerg
Der er kommet tilbud på udskiftning af tag på klubhuset
Der bliver lavet tegninger af en udbygning af klubhuset og grillpladsen
Afventer nedrivning af ejendom
Lindbjerg
Børnehaven har skiftet status fra en puljepasningsordning til en privatbørnehave
Sommerfest den 22. september

Gårde
Ca. 300 besøgende ved traktorræs, men desværre for få til Rollerock
Grillpladsen og multihuset bliver rigtig godt brugt
Strellev
Den 21. september – koncert ved Lars Johannesen
Den 26. september – opstart af torsdagshygge om formiddagen
Den 30. september - loppemarked
Den 7. oktober - Stidage ved Brinkene
Den 27. oktober – ålegilde
Forsamlingshuset er ved at få nyt tag på
Ølgod
Find hjertestartere:
https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere
Søren følger op på LEGOs forslag med motorvej vest for Billund
Ølgod repræsenteret ved Flagdagen i Varde ved Forsvarsbrødrene
Ældrerådet
Der har været opstillingsmøde til ældrerådet – Jette Berggren og Ove Kristensen er
opstillet fra Ølgod. Der ud over er der en kandidat opstillet fra Ansager.
8. Evt.
Møde i ØU den 26. oktober 2017 kl. 19:00 – John C har kage med
Møde i ØU den 30. november 2017 kl. 18:00
Møde med lokale byrådsmedlemmer på Hotel Hjedding den 26. september 2017
9. Godkendelse af referat

Ref. v/Rikke Schønning

