Referat
Møde i Ølgod Udviklingsråd torsdag den 30. november 2017
Afbud fra: Camilla og Lars

1. Velkomst, dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Varde Kommune, FUR m.m.
FUR:
Referatet er rundsendt.
Punkt til næste møde: Oplever andre Udviklingsråd også, at der er for lidt respons fra kommunen?
Opsamling på mødet med Bjarne Fly og Thomas Jap:
Der sker ikke rigtig noget fra kommunens side. ØU udvælger nogle punkter, som vi ønsker at
sætte fokus på og følge til dørs.
Nedrivning af boliger:
Østerbro 1 og 3, begge boliger er overtaget af kommunen og forventes nedrevet i 2018.
Bygninger i både Gårde, Strellev og Krusbjerg venter stadig på en afgørelse.
Carl genfremsender listen, og Inga og Carl går den igennem.
Lokalplaner:
Løkkevang, vejen har sendt et høringssvar ind. De har sat fokus på de trafikaleudfordringer ned af
Løkkevang
De nye politiske udvalg:
https://www.jv.dk/varde/Her-er-de-nye-politiske-udvalg/artikel/2565624

3. Økonomi
Gennemgået og godkendt
4. Planlægning af årsmødet 15.03.2018
Dagsorden ifølge vedtægter.
Oplæg ved Tina Agergaard Hansen og Lars Teglgaard. Inga kontakter dem.
Dirigent, ØU foreslår Bøje Mejner Jensen
Forplejningen står Camilla for
På valg er 4 ildsjæle
5. Julearrangementer
Vækning af julemand – skal gerne nytænkes. ØU opfordrer til, at der etableres et juleudvalg med
2 fra ØU og Anette fra ØHE.
Kurt har styr på den 9. december – eller får det i hvert fald.

6. Lys langs stierne

Der er et budget på 517.000,00 kr. og i samarbejde med kommunens belysningsrådgiver er der
lagt en plan.
Der er møde igen i udvalget tirsdag den 5. december.
Der kan evt. søges fonde, og der er givet tilsagn om hjælp fra en masse frivillige borgere.
7. Vedligehold af stier
Ove har talt med Jørgen Jelling og arbejdet fortsætter til foråret
8. Biogasanlæg, Vestkær
Der var stor tilslutning til borgermødet.
Borgerforeningen indsender et høringssvar. Jesper videresender til ØU.
9. Offentligt toilet H/D i centrum
Arbejdet fortsætter
Cykeltyverier ved stationen
Ifølge Torben Korndrup er der ikke et problem. Søren skriver en opfordring på Ølgods hjemmeside
til at anmelde tyverier til politiet.
10.Evt.
Næste møde mandag den 22. januar 2018 kl. 19:00 – Søren har kage med
Årsmøde torsdag den 15. marts 2018 kl. 19:00
11. Godkendelse af referat
Referatet gennemlæses og rundsendes.
12. Bordet rundt (under julefrokosten)

Ref. v/Rikke Schønning

