
 
Referat 

Møde i Ølgod Udviklingsråd mandag den 4. marts 2019 

Referent: Jesper 

Afbud fra: Camilla, Rikke, Søren, John Aa 

1. Velkomst og dagsorden 

Budgetønsker behandles under pkt. 2A 

 

2. Varde Kommune, FUR, hørringssvar, parkering, Varde Messen, Ruban m.m. 

FUR:  

Høringssvar vedr. lokalplan og kommuneplan Rema 1000 deadline 15. marts og 10. april. Aktion: 

positivt høringssvar, men bekymring omkring trafik samt den generelle byudvikling og aktivitet 

omkring torvet. 

 

Søndergade 29 og 31. Aflysning af lokalplan 09. Lokalplan ændret til mulighed for enfamiliehuse, 

som tidligere. Positivt høringssvar for denne ændring. 

 

Ambulancedækning Ølgod. Skriv fra ØU (på vegne af ØU, ØHE, Ølgod Borgerforening og Ølgod 

Venstre) sendt til Regionen omkring bekymring for mulig ændringer i ambulancedækningen. Dette 

har båret frugt og vi beholder dækningen i Ølgod, og den bliver udvidet til 12mdr. dækning ! 

 

FUR referat Carl sender det ud lige efter mødet. 

 

LAG. Enkelte LAG opgaver er hjemtaget fra Fanø, hvilket har betydning for assistancen, som 

kommunen yder i FUR regi. En del debat om flextrafik.  

 

Udviklingsrådsmodel 2.0 er stadig i under udarbejdelse. 

 

Vardemessen: pt. to deltagere fra ØU. Vandtårnet udnyttes igen til blikfang. Fordelsbog som 

sponsorpræmie på standen. Bruno og Carl arrangerer sponsorpræmie. 

 

Ruban: Generalforsamling 21/3 med vedtægtsændring omkring ændring af tilknyttede 

råd/områder, Repræsentant fra ØU Carl Holst, suppleant Ole Andreasen, Bruno undersøger hvem 

der er suppleant til RUBAN og Olgod.dk fra ØHE. 

 

Parkering Input til parkeringsforhold sendt til kommunen. Specielt forhold omkring parkering i 

Storegade, hvor skiltningen er mangelfuld. Vi bliver kontaktet af kommunen omkring mulige tiltag. 

 

2A) Budgetønsker. Deadline 10 April.  



 
- Parkering ved skolen 0-2eren, SFO og Svømmehallen 

- Toilet ved Stationen 

- Fortov langs viaduktvej 

- Vedligehold af grønne områder i Strellev 

- Cykelsti Adelsvej til Krusbjerg 

Vi venter med at fremsende ønsker til efter årsmødet, da nye ideer og ønsker kan komme frem. 

3. Planlægning af årsmødet (opgaveliste) 

Opgaveliste gennemgået – sendes ud med referatet. 

 

4. Økonomi (Camilla). 

OK. 

 

5. Faldefærdige bygninger (Jesper, John C. Carl) 

Liste gennemgået. Status omkring Kroen i Gårde - Flemming er på sagen. 

 

6. Bykort Ølgod. 

Farver følger den standard for bykort, som pt. anvendes i Kommunen og Provarde. Mørke farver 

gør det vanskelligt at læse, hvilket ikke er tilfredsstillende. Skal gøres bedre til næste udgave. 

ØHE arbejder på elektroniske infostandere i midt byen, som kan vise vej til de forskellige 

attraktioner og butikker i byen. 

 

7. Projekt ved søerne sammen med Ølgod Skole og Varde Kommune (VK). (møde 7/3 kl. 14) 

Inga, Henny og Carl har møde med skolen, VK og naturcenteret ved søerne omkring 

undervisningsudstyr ved søerne mv. 

 

8. Demensvenlig Ølgod (Ove). 

Styregruppen har haft to møder siden sidst. Næste møde er med pensionist- og efterlønsklubben 

og ældresagen mhp. at undersøge om de vil være med i arbejdet og projektet.  

 

Der afholdes arrangement for butikkerne og deres ansatte den 18. marts, hvor demensvejleder vil 

uddanne personalle omkring det at være en demensvenlig butik. 

 

9. Nyt fra udvalgene/nye tiltag. 

I starten af 2019 vil Vejdirektoratet udarbejde en plan for hastighedsgrænser og skiltning på 

Herningvej / Vardevej. Pt. intet nyt. 

 

Region Syd har inviteret til møder om fremtidige indsatsområde. Carl har sendt mail ud om dette. 

 

10. Bordet rundt 



 
 

Gårde 

Multihus er færdigrenoveret. Fritagelse for ejendomsskat er bevilget.  

Rolle Rock i opvarmet telt. 110 spiste med. 

Renovering af fortov færdig.  

 

Krusbjerg 

Køkkenfriaften med 130 til spisning. Familie og fritid generalforsamling – ekstraordinær 

generalforsamling afholdes snarest omkring afklaring af foreningens fremtid. 

Fastelavn med 34 udklædte børn. 

Der søges om midler til udskiftning af tag på klubhus. Lobbemarked i Kristi himmelfarts ferien. 

 

Strellev 

Puljen for landsbyforskønnelse er blevet søgt om tilskud på kr. 10.000, men der gives ikke til drift, 

så det blev nedstemt. Vinterfest afholdt med 70 deltagere. Endnu ingen udpeget til udviklingsrådet. 

Ældreforening. Møde med tekniskforvaltning, 

ØHE Lokalplan for Ølgod bymidte 

Borgerforening. Generalforsamling i Borgerforening. Fint arrangement, men relativt få deltagere. 

 

11. Evt. herunder næste møde  

 

- 20 /3 årsmøde  

- 10/4 (konstituerende møde) Kage: John C. 

-  8/5 

- 13/5 Forårsmøde med Byrådet. 

 


