Referat
Møde i Ølgod Udviklingsråd mandag den 20. august 2018
Afbud fra: Camilla (Lars)
1.A Bjarne Fly (Vej & Park) og Claus (Naturcenter)
Vedr. oprensningen af søen bag Solvænget.
Der er noget meget sjældent og fredet i søen, som gør, at vi ikke kan få lov til at rense hele
søen op.
Krebseklo – den grønne plante, der gror i vandet – er en meget sjælden vandplante, som danner
bo for Grøn Mosaikguldsmed, som er et meget sjældent insekt (og fredet).
Der er en sandpude i den ene ende af søen, som må fjernes. Hvis der bliver problemer med at
vandet kan trænge videre ud i bækken, må der graves en kanal igennem krebsekloen.
Den lille sø bag Engdraget bliver renset op igen på samme tid som søen bag Solvænget.
Oprensningen kommer til at ske i løbet af efteråret.
Der bliver sat skilte op ved søen bag Solvænget, som fortæller om, hvilke planter og dyr der
lever i søen. Dette også for at synliggøre hvorfor søen ikke kan renses op. Ligeledes bliver der
sat et stykke i Ugeavisen, så byens borgere bliver orienteret om, hvorfor søen ikke kan renses og
så de ved, hvad de til gengæld kan finde der.
1. Velkomst, dagsorden
Dagsorden godkendt
Inga informerede om mail fra Lars vedr. repræsentant fra Lindbjerg.
2. Varde Kommune, FUR m.m.
Fejø er valgt som årets landsby. (Knuthenborg Safari Park vil i den anledning give alle
øboer - 247 – en gratis fribillet til parken)
Der er landdistriktsmøde i Fåborg (Fyn) den 17/09-2018 med nogle gode emner på
programmet. ØU overvejer, om der skal sendes deltagere til mødet.
Omdannelseslandsbyer
Strellev, Lindbjerg, Krusbjerg og Gårde har meddelt, at de ikke er interesserede denne
gang.
Vores Stemmer
Lisbeth Lynge har givet en grundig introduktion om Mandag Morgen projektet ved sidste
FUR møde, og der blev ved samme lejlighed givet forskellige emner, der kunne være
udgangspunktet i borgermødet den 17/11-2018.
Der vil blive indbudt 5.000 udvalgte borgere.
3. Udviklingsrådenes fremtidige virke
Alt det ØU havde noteret ned er taget til efterretning. Forslaget om flere koordinatorer
til at hjælpe udviklingsrådene bakker FUR ikke op om. FUR ønsker i stedet flere timer til
Lisbeth, og der var også enstemmig enighed i ØU’s bestyrelse om at stå bag dette forslag.
Arbejdsgruppens 2. udkast vil blive gennemgået den 29/08 af FUR og udvalget for
Økonomi og Erhverv.

4. Evaluering på sidste møde i Krusbjerg, herunder cykelsti til Skovlund
Ansager bakker op om cykelstien fra Krusbjerg til Skovlund.
Jesper har forfattet et skriv, som tilkendegiver, at ØU bakker op om cykelstien:

Ølgod udviklingsråd støtter etableringen af en cykelsti mellem Krusbjerg og Skovlund, og
bakker således op om den lokale arbejdsgruppes indsats.
Ølgod udviklingsråd arbejder og kæmper fortsat for en sikker skolevej og en bedre
infrastruktur for cyklister i Ølgod udviklingsråds område. Herunder forlængelse af
cykelstien på Tarmvej, en løsning for Hjeddingvej samt etablering af en cykelsti på
strækningen mellem Ølgod og Strellev mv.

5. Økonomi, herunder indkomne ansøgninger
Økonomien blev gennemgået og godkendt.
Ansøgning om hjælp til nyt bykort. Varde Kommune og ProVarde vil stå for opsætningen,
og ØU giver et tilskud til trykning.

6. Lejligheder i Ølgod
Der arbejdes på opgaven. Der var 20 positive henvendelser på den annonce, der var i
Ugeavisen i industriferien. Den umiddelbare plan er rækkehuse.
7. ØU og Late Night den 31. august
ØU har en stand i smøgen ved Søs ved siden af Kulturhusets Venner. Inga, Jesper, John og
Flemming fordeler tiden i standen i mellem sig. Der kommer postes, folk kan skrive gode
forslag på, og de sættes op på hvide skabslåger, som Ole har stående. Der er bolcher i
boden, som deles ud.
Rudin fremlagde at spejderne føler sig forbigået, da de ikke rigtig længere føler sig
velkomne. De kan ikke sælge pølser i år, som de ellers de foregående år har haft en rigtig
god indtægt ved. Rudin, Inga og Søren snakker sammen og prøver at få løst konflikten i
samarbejde med Kirstine ØHE.
8. Jul i Ølgod
Intet nyt. Rikke kontakter snarest dem, der tidligere har haft en kræmmer-bod ved ”Jul
på Torvet” for at høre om, de er interesserede i en ved Late Night i november.
9. Nyt fra udvalgene
Lys på stierne:
Etape 4 starter op i slutning af august. Der kommer et nyt slidlag asfalt på stien ind fra
Vestkær og resten af stierne lappes.
Inga spøger Bjarne Fly om lov til at navngive søerne (Svanesøen, Lille Søen og
Guldsmedesøen).
10. Bordet rundt
Intet nyt
11. Evt.
Møde i ØU den 19. september 2018 kl. 19:00 – Ole har kage med
Møde i ØU den 29. oktober 2018 kl. 19:00 - Ove har kage med
Julefrokost den 12. december kl. 18:00 på Hotel Hjedding
12. Godkendelse af referat
Ref. v/Rikke Schønning

