
Referat

Dialogmøde mellem Ølgod Udviklingsråd og borgere fra Strellev,

Afholdt mandag den 14. maj 2018 i Strellev Forsamlingshus efter ordinært ØU møde

1. Elektronisk informationsstander.

Informationstavler. Ide til at linke lokalsamfundene bedre sammen. Det har været et ønske fra 
ølgods side et stykke tid. Udfordringer med placering og godkendelse. Det er et punkt som den 
nye erhvervsudviklingschef arbejder på ift. Etablering ved indfaldsveje til Ølgod. Kunne være en
mulighed at sammentænke ønsker om informationstavler ved omegnsbyer såsom Strellev.

Vi har allerede nogle informationsstandere. Bla. I Kulturhuset, Ølgod hallen, HTH, Bocenoncept. 
Kunne det være en mulighed til at begynde med opslag fra Strellev på disse ????

Vær desuden opmærksom på aktivitetskalender på Olgod.dk. I er velkommen til at sende 
jesper@elliot.dk. Alternativt, at Strellev får en bruger, som selv kan ligge ting ind på 
kalenderen.

2. Små Kulturhuse i Varde Kommune.
Savner mulighed for midler til at støtte renovering af forsamlingshus. Kommunen giver ikke 
tilskud til forsamlingshuse.

Udviklingsrådet kan være bindeled til kommunen, hvis der er konkrete ønsker, hvor byrådet kan 
tænkes at kunne hjælpe / speede processen op.

3. Drift og vedligehold af grønne områder.
Banko støtten er væk, hvilket giver udfordringer i forhold til den fortsatte vedligeholdelse af de 
grønne områder i Strellev.

Udviklingsrådet har netop behandlet problemet og sat det på budgetønsket, som er indsendt til 
kommunen.

Den tomme grund midt i byen. Byen er til at snakke med i forhold til at holde den tomme grund.
Borgerne vil gerne have en snak med kommunen omkring, hvad der skal ske på grunden. Der er 
indledt en dialog med kommunen.

Der er indkøbt Shelters til fritidsområde. Byggesagsbehandling trækker dog ud for både shelters 
og bålhytte. Det tager tid og energi fra de frivillige i projektet. Kontaktpersonen ved kommunen
har skiftet job. Alle papirer er sendt ind, men det er åbenbart ikke tilstrækkeligt, hvorfor der 
skal holdes et møde med kommunen. Lovet tilskud fra kommunen, efter drift af boldbaner er 
ophørt, er pt. udeblevet.
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Mulighed for at sagen kan bæres videre via FUR omkring langsom sagsbehandling. Stellev 
anmodes om at sende materiale via mail til Carl Holst. Carl vil så bringe problemstillingen videre
i FUR regi.

4. ØU samarbejde med mindre samfund.
 Gentage et lokalt dialogmøde en gang om året.
 Lokal deltagelse og opbakning til årsmødet i udviklingsrådet.
 Ros til Carl for at sikre gensidig kommunikation mellem udviklingsråd og Stellev lokal 

samfund.

5. Evt.

Cykelsti. Cykelsti fra Ølgod til Strellev er et stort ønske. Korteste vej mellem sommerhus område og
Legoland mv. hvilket bidrager til øget trafikbelastning på vejen. Aftale med lodsejer + tilsagn om 
frivilligt arbejde er vigtig. Listen over ønsker til cykelstier i kommunen er lang, så et godt 
forarbejde kan hjælpe processen og prioriteringen i kommunen.


