Referat
Møde i Ølgod Udviklingsråd onsdag den 21. marts 2018
Afbud fra: Rikke Svarre, John Aaboe, John Christensen, Kurt Hansen, Søren Christensen, Camilla Hansen
1. Velkomst, dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Konstituering
Genvalg af Formand, Næstformand, sekretær, kasserer samt FUR repræsentant
Yderligere fordeling af arbejdsopgaver blev tildelt og anført i konstituringsoversigt.
Der er ikke valg til Ølgod Fonden fra ØU i år.
3. Evaluering af årsmødet.(evt. emner til punkt 7)
Generel positive tilbagemelding. Opfordring til at afholde borgermøder hen over året.
4. Varde Kommune, FUR, Forårsmødet med Byrådet, m.m.
Referat fra seneste FUR møde i Februar er sendt rundt af Carl.





Generel kritik af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt til udvikligsrådene.
2 repræsentanter fra ØU deltog på Varde messerne med power point præsentation fra ØU.
Messen og standen var generelt godt besøg. Kendskabet til udviklingsrådene er dog ikke
stort.
Forårsmøde med byrådet onsdag den 18/4. Deltagelse skal meldes til Carl.

5. Aktionsliste (Thomas Jaap og Bjarne Fly) Carl, opdateret liste.
Aktionslisten blev gennemgået på mødet og de seneste opdateringer blev kort drøftet.
6. Igangværende aktiviteter.
Lys på stierne kører planmæssigt. Ansøgning til etape 4 pågår. Lovning fra Dahls fond på 200.000
såfremt der kan findes de sidste penge.





Byskovscenter. Arkitekten er pt. ved at lave en arbejdsplan, som forventes færdig i maj.
Kulturhuset. Styregruppe er nedsat med deltagelse fra forvaltning og politikere. Møde ved
Kommunen 22/3-18. Man er pt. i gang med at stifte Kulturhusets Venner.
Lokalplan / byplanlægning. Fokusgruppe bliver nedsat med deltagelse fra ØHE, ØU
Turisme: Der har været afholdt et møde omkring indlandsturisme med deltagelse af
forskellige interessenter fra Ølgod. Der er nedsat en gruppe, hvor Bruno deltager.

7. Kommende aktiviteter (Kom med bud på nye)
ØU ønsker at følge planen for den kommende trafikløsning og skolegårdsområdet når A bygningen
ved skolen væltes.
8. Bordet rundt.
Rudin informerede omkring Broen og dens aktiviteter omkring søgning af midler til at kunne sende
børn til fritidsinteresser.

Strellev. Ny formand i sogneforeningen. Samarbejde med Lyne fungerer godt selvom de to byer er
i hver deres kommune og region.
Gårde. Generalforsamling i Borgerforeining og Vandværk. Genvalg til bestyrelserne. Ny vand
boring skal etableres i gårde.
Lindbjerg / Krusbjerg: Generalforsamling i Centrum afholdt 20/3-2018. Ålegilde blev aflyst pga.
manglende tilslutning.
9. Fremtidige møder Struktur/placering.
Ide fra Carl, om at afholde et møde i de forskellige omegnsbyer og eventuelt invitere den lokale
Borgerforening. Det blev besluttet at vi planlægger 3 møder i det kommende år Strellev, Gårde
og Lindbjerg/Krusbjerg.
10. Evt. herunder datoer for kommende møder
18/04 Forårsmødet med Byrådet. Tilmelding til Carl.
Kommende ØU møde:
14/05 ØU møde i Strellev kl. 18.00. Kort ØU møde først. Herefter borgermøde.
13/06 ØU møde i Lindbjerg/Krusbjerg
20/08 ØU møde i Gårde
11. Godkendelse af referat

Ref. v/Jesper E. Petersen

