
Referat 

Møde i Ølgod Udviklingsråd onsdag den 12. december 2018. 

 

Afbud fra: Søren, Camilla 

  

1. Velkomst, dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Varde Kommune, FUR m.m. 

 

FUR: 

Det er op til hvert enkelt udviklingsråd, om der deltages i Mælkefestival og Varde 

Messen. FUR deltager med en stand. 

Udviklingsrådene skal huske at sende høringssvar ud til foreninger m.m. 

Danmark Dejligst – Carl har sendt en skrivelse ud på mail.  

Udlodningsmidler til fritidsliv – husk at søge 

Landsbyforskønnelse – ansøgninger indsendes senest den 19. december 

Indstilling af årets forening – deadline den 2. januar. Flemming forfatter en omtale af 

Rollerock.  

 

Efterårsmøde med byrådet: 

Mødet var den 1. november, hvor Inga, Carl, Rudin og Ole deltog.   

Det meste af aftenen gik med at drøfte udviklingsrådenes fremtid. Der er lagt op til at 

FUR kommer med forslag til, hvad der fremadrettet skal ske på møderne – foredrag osv 

 

Vores stemmer: 

Borgermødet var den 17. november 2018 i Ølgod Hallerne for borgere i hele Varde 

Kommune. Inga og Ole var indbudte til at deltage. 

Deltagerne skulle selv lave dagsordenen med de punkter, de ønskede debatteret. Det 

endte ud i 11 punkter, som der er nogle arbejdsgrupper, der arbejder videre med. Næste 

møde bliver den 29. januar 2019, hvor gruppearbejdet skal fremlægges.  

 

Byggegrunde: 

Der er nu kun 5 ledige grunde tilbage på Skovkanten. Inga har kontaktet kommunen for at 

få næste etape gjort klar til bebyggelse. Kommunen har lovet dem klar i løbet af 2020. 

Det skal meget gerne speedes op. Såfremt de resterende grunde bliver solgt inden da, 

kan sagen tages op igen. Ligeledes skal der også sættes fokus på at få de grønne områder 

beplantet som beskrevet i lokalplanen.   

 

 

3. Økonomi 

Gennemgået og godkendt 

Der er indkommet en ansøgning fra Strellev Cykel- og Fritidspark. ØU støtter projektet 

med kr. 15.000,00.  

 

 

 

 



4. Jul i Ølgod 

Vækning af julemanden – det tog alt for lang tid at få ”skattejagten” sat i gang. Mange 

forældre droppede at deltage og købte selv kalendere eller slik til børnene. Mange folk i 

byen, rigtig god opbakning, fint med FDF orkesteret. 

   

ØU’s julemand har været rundt i butikkerne søndag den 9. december – det gik godt. Der 

er kommet ca. 60 ønskesedler ind. De heldige børn er udtrukket, og gaverne uddeles på 

lørdag.  

 

5. De grønne områder ved søerne 

Der var rigtig god opbakning til indvielsen af lys m.m.  

Der er et restbeløb på projektet på kr. 39.000,00. Det betyder at 4 master, der i første 

omgang er blevet sprunget over, alligevel bliver etableret. Masterne bliver opsat inden 

jul, så kontoen kan blive opgjort og afsluttet pr. 31/12 2018.   

 

6. Fart- og støjsænkning langs Vardevej 

På de 2,1 km rundt om Ølgod ønskes der en generel fartdæmpning på 70 km/t. 

Vejdirektoratet ser positivt på ønsket og har videregivet sagen til politiet. 

 

 

7. Ølgod som demensvenlig lokalområde 

Møde den 22. november 2018. Det var et godt møde, og der arbejdes videre med 

projektet.  

Der blev nedsat en styregruppe som består af: Ove (ØU) Anita (Søs/ØHE) Birthe 

(Vinkelvejscenteret) Gitte (Aktivitetscenteret) og Åse (DGI/Idræt om dagen). 

Styregruppen holder første møde den 17. januar 2019. 

Anita og Mette arbejder på et infomøde for butiksejere og deres ansatte.  

 

8. Trafik og parkering i Storegade 

Den blev vendt, men der kom ikke en umiddelbart løsning. Kan tages op igen på et andet 

møde. 

Der er blevet gjort opmærksom på at lyset ved fodgængerfeltet på Østerbro er meget 

dårligt. Inga tager fat om problemet. 

(Efter mødet har Inga haft kontakt til Jørgen Jelling, han har lovet at tage hånd om lys og 

opmaling af hvide striber)  

 

9. Nyt fra udvalgene 

 

  

10. Bordet rundt – det meste taget uden for referat under julefrokosten 

Gårde: 

Kommunen er i fuld gang med at reparere fortove.  

Seniorklub hver anden torsdag formiddag på stadion – der arbejdes på at etablere en 

bane til fodboldgolf.  

Julemarked rigtig fint besøgt på STU 

 

Strellev: 

Over 100 til julebasar med spisning. 

 

Lindbjerg 

 



 

Krusbjerg: 

Cykelsti mellem Krusbjerg og Skovlund er på dagsordenen den 20. december. 

50 til juletræstænding.  

 

Ølgod: 

 

 

 

Ældreområdet: 

 

 

Spejderne og de kirkelige organisationer: 

 

 

11. Evt. 

Mandag den 21. januar 2019 kl. 19:00 – Rikke har kage med – planlægning af årsmødet 

Mandag den 4. marts 2019 kl. 19:00 – ? har kage med 

Onsdag den 20. marts 2019 – ØU årsmøde 

Onsdag den 10. april 2019 kl. 19:00 - ? har kage med 

 

12. Godkendelse af referat 

  

Ref. v/Rikke Schønning 


