
Referat 

Møde i Ølgod Udviklingsråd onsdag den 19. september 2018 

 

Afbud fra: Søren, John Aa, Kurt, Bruno, Carl 

  

1. Velkomst, dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

 

2. Varde Kommune, FUR m.m. 

Budgetforhandlinger: 

Handicapboligerne på Løkkevang bliver stadig til noget 

 

Demenscenteret bliver med 32 lejligheder med tilhørende serviceområder – der er ønske 

om en lyddæmpende vold ud langs Haulundvej – ØU lægger op til at Ølgod bliver en 

demens-venlig-by, som drager erfaring fra Skovlund-Ansager. ØU holder et møde sammen 

med arbejdsgruppen fra Skovlund-Ansager og Mette Fuglsang fra kommunen. Senere 

indkaldes til et stormøde. Ove er kontaktperson 

 

Ølgod Skoles A-bygning er så småt under nedrivning. Der ud over skal der spares en del 

både på personale, SFO, juniorklub, computere…    

 

Kulturhuset har fået bevilget 6 millioner kr. – 2 millioner i 2021 og 4 millioner i 2022. Der 

er en gruppe i gang med at søge fonde til projektet. 

 

Asfalt på P-pladsen ved hallen er der ikke noget nyt om 

 

Fortovet på Viaduktvej arbejdes der stadig på. Projektet ligger under en pulje 

 

De grønne områder i Strellev ligger også fortsat under en pulje 

 

Toilettet ved banegården er der ikke en ny melding om 

 

Udviklingsrådenes fremtid: 

Der er møde i arbejdsgruppen i morgen. Ole sender info ud via mail og orienterer ved 

næste møde 

 

Vores stemmer: 

Borgermøde den 17. november 2018 i Ølgod Hallerne for borgere i hele Varde Kommune. 

Indbydelser sendes ud via e-boks. Vores Stemmer er et demokrati-projekt. Carl 

rundsender mere info 

 

Sydhavnen i Varde indvies den 28. september kl. 15:30. Carl har rundsendt indbydelse  

 

Mælkefestival: 

Der var ikke så mange besøgende som ønsket 

 

Infotavler ved indfaldsvejene til Ølgod følger Camilla op på 



 

3. Forberede spørgsmål til politikermødet den 25. september 2018 

Se separat liste 

 

 

4. Evaluering på sidste møde i Gårde 

Mødet blev taget rigtig godt i mod af borgerne i Gårde 

 

 

5. Repræsentant til ØU fra Lindbjerg 

Henny Bentsen er interesseret i den ledige plads. John tager fat i borgerforeningen og 

foreslår hende 

 

 

6. Ideer og forslag fra Late Night 

 Ølgod Kulturhus – er godt i gang 

 Fortov langs Viaduktvej – er også i fokus 

 Udendørs svømmebad – enten genoprettes eller hullet fyldes op. Spørgsmålet tages 

med til politikermødet 

 Cykelsti på Herningvej – der er fokus på dette 

 Forskønnelse af indfaldsveje til byen – ØU og ØHE er opmærksomme på det 

 Trailer på torvet – Camilla tager det med til ØHE 

 Udskiftning af vandrender – Ove følger op 

 Opkørsler ved kantstene i sær i Storegade – Ove følger op  

 Legeplads ved Solvænget/Søndergade – kommunen ejer grunden. ØU henviser til 

Borgerforeningen mht legepladser 

 Legepladsen på Krusbjergvej trænger til renovering – John tager den med til 

borgerforeningen 

 Vælte Vestergade 37 og lave sikker skolevej – ØU henviser til udviklingsplanerne hvor 

emnet har været bearbejdet  

 

 

7. Trafik i Storegade herunder parkering 

Udsættes til næste møde 

 

 

8. Jul i Ølgod 

Inga og Rikke var sammen med Annemarie fra borgerforeningen til møde med Kirstine 

Faber ØHE til en general snak om jul i Ølgod. Vi fik vendt de forskellige arrangementer og 

fik placeret ansvar. Der kom også en del forslag til nye tiltag, som Kirstine vil arbejde 

videre med.  

ØU står for orkester til vækning af julemanden den 23. november – Camilla kontakter 

Kirstine 

ØU’s julemand går rundt i butikkerne søndag den 9. december kl. 11:00 – 13:00  

 

 

9. Indvielse af lys og navngivning af søerne 

Inga har aftalt med Varde Kommune, at de er vært ved øl og vand. ØU er vært ved pølser 

mm. Navne til søerne: Svanesøen, Engsøen og Guldsmedesøen.  

Indvielse finder sted den 7. november 2018 kl. 15:00 med udgangspunkt fra 

Guldsmedesøen.  



Måske skal der sættes lidt flere borde op – Rudin undersøger  

Inge og Rikke sætter en annonce sammen. Inga er tovholder på arrangementet  

 

 

10. Økonomi 

Økonomien blev gennemgået og godkendt. 

Orkester den 23. november ca. 5.000,00 kr. 

Gaver den 9. december ca. 2.000,00 kr. 

Indvielse af lys/stier/navngivning af søer  

 

 

11. Nyt fra udvalgene 

 

 

12. Bordet rundt 

Gårde: 

Der bliver lappet huller i asfaltvejene 

Husk at stemme Syd 7 til 1272 – fantastiske fællesskaber – senest den 23. september 

 

Strellev: 

Shelter er under opbygning 

Pulje til landsby forskønnelse – forskønnelse ved forsamlingshuset 

 

Ældreområdet: 

Budgetforslaget for ældreområdet ser fornuftigt ud 

 

Lindbjerg/Krusbjerg: 

11. oktober 2018 højskoleaften ved Per Sønderby 

 

Ølgod: 

Borgerforeningen har indkøbt plæneklippere til Legepladsen Fristedet og Bærkvarterets 

Legeplads 

Byskovscenteret har haft møde med håndværkene   

  

 

13. Evt. 

Møde i ØU den 29. oktober 2018 kl. 19:00 - Ove har kage med 

Julefrokost den 12. december kl. 18:00 på Hotel Hjedding – Camilla bestiller 

Årsmøde onsdag den 20. marts 2019 – dato i forslag Inga undersøger med lokale 

 

 

14. Godkendelse af referat 

  

Ref. v/Rikke Schønning 


