
Referat fra Statusmøde omkring udviklingsprojekterne 13/3 - 2017 kl. 19.00-20.30, Ølgod 
hallerne

Referent: Jesper Elliot Petersen

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Kort status på de enkelte projekter
 De enkelte projekter må gerne informere om, hvilke midler / fonde de har søgt.
 Status fra seneste møde kan læses via linket Referat_fra_statusmode_13-10-

2016.pdf

3. Åben diskussion, hvordan sikrer vi den videre succes?
 hvordan holder vi dampen oppe godt 1,5 år efter opstarten?
 mangler der specifik hjælp/frivillige/særlige kompetencer til gennemførelsen?
 fokuseret indsats?
 hvad er vores næste mål?
 andet..

4. Eventuelt, herunder næste møde?

2. Status på de enkelte udviklingsprojekter, hvor langt er de enkelte projekter nået?
Seneste status er markeret med rødt.

SPORT OG FRITID
Projekt Kontaktperson Mail Status
1. Ølgod 
Sportscenter

Hans 
Frederiksen
John Aaboe

hans.frederiksen@web
speed.dk
oelgod-
hallerne@sport.dk

13/3-2017
Gruppen er inaktiv i øjeblikket.
Begrundelse for afslag er givet
på møde ved Varde 
Kommune. Projektet hører 
ikke til under den afsatte pulje 
til realisering af 
udviklingsplanerne. Projektet 
hører til under Kultur og Fritid 
og ikke Plan og Teknik.(?)

Der indkaldes til et 
”gen”opstartsmøde, så snart 
indendørssæsonen er slut. 

13/10-2016 Projektgruppen 
har møde om ca. 14 dage. 
Hvor gruppen skal tage 
beslutte hvad der skal 
gøres/søges efter afslag på 
puljen til realisering af 
udviklingsplaner.



30/6-2016 Der bliver 
Diskuteret om Ølgod 
sportscenter skal være et stort
projekt eller 3-4 enkelte 
projekter. 

Mangler tegning / økonomi til 
tegninger.

Ændring / ny afledt 
projektide?: ide teatersal 
flyttes (fra den oprindelig ide 
med multisal ved 
Sportscenter) til A bygningen, 
mangler koordinering med 
Kulturhus projektet. 
Overbygning af A gården. A 
Bygningen kan bære. A 
bygningen vil hermed blive 
bevaret.

2. Det bedste 
stadion for Ølgod

Mikael Stub
Jan Andresen

mxllerstub@bbsyd.dk
zinkrose@webspeed.d
k

13/10-2016 Flytning af stadion
er ikke aktuelt efter den nye 
klubhus.

30/6-2016 Status fra 
projekttovholder mangler – 
John kontakter dem for status.

3. Byskovscenteret Viggo Hansen viggo38hansen@gmail.
com

13/3-2017 kort præsentation 
af projektet. Facde og 
plantergning kan findes på 
http://olgod.dk/tag/byskovcentr
et

Ansøgninger via 
fundraisinggruppen er i gang 
med at blive udarbejdet / 
indsendt:

 Aage Dahls fond
 El fonden
 Realdania

På mødet kom der forslag til 
følgende puljer som kunne 
være relvante:

 Vi i Naturen?
 Friluftsrådet?
 Puljen til 

Visionsprojekter?

13/10-2016 Bevilget som 
beskrvet under pkt. 2. 

http://olgod.dk/tag/byskovcentret
http://olgod.dk/tag/byskovcentret


Gruppen skal I gang med 
løsning på egenfinansiering til 
projekteringen.

30/6-2016 Ansøgning om 
puljemidler projektet er 
indsendt til Varde Kommune. 
Ingen tilbagemelding endnu. 
Projektet mangler midler til 
arkitekttegninger / 
visualisering / projektering af 
projektet.

FORSKØNNELSE OG SAMSPIL
Projekt Kontaktperson Mail Status
4. En unik velkomst
4a. Ølgods portaler Kurt Hansen acerkurt@live.dk 13/3-2017

Der er ikke nødvendigvis tale 
om en portal eller port i 
traditionel forstand. Det kan 
også tænkes som en allé eller 
noget andet -> blot en pæn 
indgang til byen.

Vi mangler 4 stk. info tavler, 
som andre byer i Kommunen, 
hvorfor ikke os?

Mangler generel hjælp til 
gennemførelse. 

Koordinering: 
Input fra Bøje omkring 
Infostandere: mulighed for 
midler via Ølgod Fonden. 
Kommunikation i gang med 
Preben Friis Hauge om 
mulighederne for opsætning. 
ØHE arbejder på egne info 
tavler ved Herningvej. Penge 
er sat af til skilte ved de 4 
indfaldsveje – skal 
koordineres med 
projektoplægget.

13/10-2016 Status mangler

30/6-2016 Projektet er ikke 
portaler (porte), men mere 
forskønnelse ved og omkring 
indfaldsveje til Ølgod i form af 



blomster og lignende.

Kurt mangler sparring / hjælp 
til realisering af projektet.

4b. Lystårnet John Olsen / 
Asbjørn 
Gregersen

johnsea@jubii.dk 13/3-2017
Der arbejdes på en ansøgning
til El-fonden. Fundraisere vil 
kontakte John Olsen.

Input fra deltagere om at 
huske vandtårnets ejere.

13/10-2016 Projektet ligger pt.
Stille.

30/6-2016 Projektet ligger 
stille. Næste skridt vil ifølge 
John være test af belysning. 

4c. Tilflytteraften Inger Marie 
Petersen
Aase Heiselberg

inpa@varde.dk
aahe@varde.dk 13/10-2016 Status: Kontakt til 

nye tilflytter er det store 
problem eftersom information 
om nye tilflyttere ikke kan 
videregives fra kommunen. 
Kontakt skabes pt. via mund til
mund via ejendomsmægler 
mm. Hvad med at 
Velkomstaftenen som Varde 
Kommune afholder kommer til 
Ølgod. Invitation via Facebook
/ avis? 

30/6-2016 Pt. der er ikke sket 
noget siden sidst grundet 
anden aktivitet. Projektet 
starter igen efter 
sommerferien. (Status givet af 
Poul Pedersen)

4d. Forskønnelse af 
Teglværksgrunden

Asbjørn 
Gregernsen

asg@6870.dk
13/10-2016 Status mangler. 
ØHE ønsker at der bliver 
foretaget forskønnelse af 
området.

30/6-2016 Status mangler
5. Børnehavens 
Venner

Poul Pedersen Pop@nobia.dk 13/10-2016 Ingen ændringer

30/6-2016 Projektet er sat på 
pause. Der er ikke den store 
interessetilkendegivelse på 
nuværende tidspunkt. 

6. Sikker skolevej Karina karinalauridsen@hotma 13/3-2017

mailto:asg@6870.dk


Skærbæk il.com  Større skilte er sat op 
og rykket længere ud 
mo byskiltet. 

 Der er malet 40 KM/t 
zone på vejen. 

 Der er kørt kampagne i
samarbjede med 
skolen.

 Ny fartmåling foretaget
– lille forbedring, men 
der køres stadig for 
stærkt. 

 Møde med Varde 
Kommune  afholdt 
sidste fredag –
fartmåler og bump 
sættes på næste 
budgetmøde (~kr. 
75.000).

 Varde Kommune er  i 
dialog med Politiet. Der
diskuteres omkring 
udkørsel fra cykelstier 
til vejen ved Hotel 
Hjedding og Pizzeriaet 
samt ønske om mere 
fartmåing.

30/6-2016 Møde angående 
sikkerheden i Grønnegade. 
Der er forståelse for 
problemstillingen. Der er ikke 
nok fodgængere til en 
fodgængerovergang. Der 
bliver tilgengæld gjort noget 
ved farten med øget skiltning 
maling på vejen. Chikaner en 
mulighed. Automatisk 
fartmåler + øget patruljering. 
Møde igen starten af dec. 
Omkring sikkerhed i midtbyen.
Fartmålinger i sommers viste 
meget høj fart.

Der er kommet en Bom 
kirkevænget / Grønnegade. 
Tal på hastighedsmålinger 
som indikerer, at der skal 
gøres noget gns. Målinger 
viser 46 / 49 kmt/t. 



7. Nytænkning af 
stationsområdet
7a. Jernbanen 
indbygget i byen

Jørn Pedersen jmp.amp@mail.dk 13/3-2017 intet nyt

13/10-2016 Status

30/6-2016 Ændringsforslag til 
det oprindelig forslag: 
overgang / gangbro for 
fodgængere og cyklister. 
Projektbeskrivelse findes.

7b. Modernisering af
stationsbygningen

Jan Pedersen Tranekaer@paradis.dk 13/3-2017 Projektet afventer 
beslutning om hvad der skal 
ske med Parken bagved 
stationsbygningen. 

Der Ønskes nyt tag til 
bygningen. 

13/10-2016 Møde d. 27/10 
med deltagelse fra Varde 
Kommune / museum /ØU mfl. 
omkring toilet forhold osv. Kan 
blive til et museumsområde, 
som fortæller den vestjyske 
længdebane?

Ide: Oprydning, Banedanmark 
DSB. Gammel godsvogn som 
udstilllingsvogn?

Kommunalbygning hvad 
muligheder er der her?

30/6-2016 Skal 
stationsbygningen fredes?

7c. Stationsparken Viggo Hansen viggo38hansen@gmail.
com

Henrik Nonnegaard Varde 
kommune/ Jan Pedersen 
besigtiget området og 
mulighderne. Gl. træer som 
kan bruges i projektet. Der 
skal ryddes og nok sættes et 
hegn op langss banen. Henrik 
kontakter lodsejere.

Godsbane sporet skal renses 
op. Næste skridt er afklaring af
ejerforhold. 

13/10-2016 Projektet en del af



ovenstående helhedsplan for 
stationsområdet.

30/6-2016 Projektet er på 
stand-by. Til orientering: I 
forbindelse med opdatering af 
den nye bykort / CityMap er 
der indlagt en rute omkring 
Ølgod, som går igennem 
Stationsområdet, hvilket 
uundgåeligt vil sætte fokus på 
forskønnelse af området.

8. Oplevelser i 
naturen

Thomas 
Møbjerg Nielsen

spisehusetpagoden@g
mail.com

13/10-2016 Projektet ligger pt.
Stille.

30/6-2016 Status for projektet 
mangler

KULTUR
Projekt Kontaktperson Mail Status
9. Kulturturisme 
med udspring i 
Ølgod

Rigmor Bek-
Pedersen

rigmor@bek-
pedersen.dk

13/3-2017

Møde med Jørgen Nilbæk fra 
Varde kommune og den 
tilknyttede kulturkonsulent 
blev afholdt primo Januar. 
Der arbejdes på et katalog 
med fokus på skulpturer i 
kommunen.

Det er besluttet at der skal 
udarbejdes en turistfolder, 
som viser, hvor de forskellige 
skulpturer findes i 
Kommunen. 

Første folder vil få fokus på 
Ølgod. Rigmor har samlet 
informationer om skulpturerne
i Ølgod og videresendt til 
kommunen. Varde kommune 
har nu opgaven.

13/10-2016 Der er stadig et 
stort behov med diverse 
information. Arbejdet mangler
at blive sat i gang.

30/6-2016 Turistbrochure skal
udarbejdes. Arbejdet skal til 
at sættes i gang.

10. Kulturhuset som Bøje Meiner bojemeiner@gmail.com 13/3-2017



oplevelses- og
læringscenter

Jensen
 Visionsmøde afholdt. 

Mange input og tanker
er kommet ind. 

 Det hus vi har i dag vil
vi ikke af med. Det 
nye hus skal kunne 
bruges på samme 
vilkår som i dag –> 
skal være gratis at 
benytte. 

 Der er nedsat en 
styregruppe med 
ledere fra de faste 
brugere/beboer mv. 
Som benytter huset. 

 Arbejdsgruppen har 
netop holdt møde, og 
resultatet analyseres 
nu af Helene Plett.

 Forslag til huset er 
indsent fra 
Kulturdagene, 
byarkivet, 
Drabanterne, mfl.

 Styrregruppe- og 
arbejdsgruppemøde 
vil blive afholdt i løbet 
af den næste måned.

 Borgermøde med 
præsentation af 
projektet i løbet af 
juni.

 Et afgørende 
spørgsmål for 
projektet bliver om der
skal bygges nyt eller 
renoveres?

13/10-2016 Status: 200.000,- 
bevilget til projektet. Næste 
skridt er, at Varde Kommune 
skal have en rundvisning i 
Kulturhuset med arkitekt i den
nærmeste fremtid mhp. at se 
på muligheder/løsninger.

30/6-2016 Der er stadig stor 
interesse for projektet, men 
det er lidt vanskellig at få folk 
til at tage fat. 



Der er etableret kontakt til 
kultur og Fritid ved Varde 
Kommune som ejer 
bygningerne, som er 
udgangspunkt for projektet. 
Der er foretaget en 
indsamling af information 
omkring brugen og 
aktivitetsniveau af det 
nuværende kulturhus, som 
viser et generelt meget højt 
aktivitetsniveau fordelt på 
mange forskelligartede 
aktiviteter. Fokuspunkt er at 
kulturhuset skal forblive et 
samlingssted for foreninger 
mm.

Det første møde med Varde 
Kommune har været afholdt. 
Budgetønske skal 
fremsendes til kommunen 
snarest. Kommunen er 
positivt indstillet på projektet.

Der er budgetteret med ~ 3.1 
mio til renovering af den 
nuværende bygning. Kunne 
måske anvendes til 
realisering af projektet i 
stedet?

ERHVERV
Projekt Kontaktperso

n
Mail Status

11. Unikke 
indkøbsoplevelser
11a. Ølgod Center 
Arkade / 
centerpassage

John Olsen johnsea@jubii.dk 13/3-2017
Der er tegnet forslag til 
arkaden. Det var dog ikke 
lykkedes at få tegningerne 
frem inden mødet. (kort 
Status givet af Anette Jensen
på vegne af projektet)  

13/10-2016 Status: De første 
visualiseringer er foretaget. 
50% finansiering af 
projektering bevilget jf. pkt. 2.
John præsenterede skitse 



samt ide med overbygning / 
læsider, som kan bruges til 
afskærmining ved Open By 
night eller andre 
arrangementer.

30/6-2016 Tegning er 
udarbejdet og ansøgning 
indsendt til puljemidler. 
Mangler egenfinansiering for 
at møde kriterierne. Overveje
at ansøge lokale fonde.

Projektet er opdelt i 4 etaper.

Der startes med passagen 
mellem hotellet og bageren.

Mangler tilkendegivelser fra 
ØHE – er i kontakt med 
Peder Gammelmark fra ØHE

11b. Ølgod Vognen Kurt Hansen acerkurt@live.dk 13/3-2017
Mangler ressourcer /folk til 
gennemførelse.

13/10-2016 Status mangler.

30/6-2016 Projektet er på 
standby. Mangler 
sparringspartnere.

11c. Ølgod 
Besøgsstandere

Kurt Hansen acerkurt@live.dk 13/3-2017
Manlger ressourcer / folk til 
gennemførelse.

13/10-2016 Status mangler. 
ØHE følger op.

30/6-2016 Projektet er på 
standby. Mangler 
sparringspartnere – er der 
nogle butikker som er 
interesseret?

12 Tradehouse West 13/3-2017

Samarbejde med Varde 
Kommune og ProVarde om 
vækstcenter/ iværksætterhus.
Centrum for vidensdeling, 
etc. Der bliver pt. søgt om 
midler igennem Væksthus 
Syddanmark omkring 
Innovationsscreening af et 



antal virksomheder i Varde 
kommune. 

Mulighed for 
iværksætterhus / kontormiljø i
det nye kulturhus.

13/10-2016 Projektet står pt. 
Stille. Der arbejdes på noget 
som minder om et 
iværksætterhus, som Varde 
kommune har igangsat. 
Møde ultimo Oktober omkring
dette.

Arbejde om 
iværksætterpakke er i fuld 
gang ved ØHE.

30/6-2016 Kathrine Winther 
er ikke i projektet mere.

Der er et par lokationer i 
kikkerten omkring midt byen. 
Det overvejses i hvilket 
omfang man skal have nogle 
inværtsættere / ”kunder” 
først.

LinkedIN gruppe er oprettet, 
men vil blive lagt ind som 
undergruppe under 
hovedgruppe, som ØHE 
arbejder med.

3. Åben diskussion, hvordan sikrer vi den videre succes?

 hvordan holder vi dampen oppe godt 1,5 år efter opstarten?

 mangler der specifik hjælp/frivillige/særlige kompetencer til gennemførelsen?

 fokuseret indsats?

 hvad er vores næste mål?

 andet..

Input fra forsamlingen:



 Forskellige krav fra forskellige fonde? Hvad skal vi oplyse om? (er der begrænsninger på 
eget arbejde på 250 timer af 100kr.???)

 Historie + motivation for projektet er generelt vigtige at få med i ansøgningen.

 Der skal fyrres op under folk. Der var mange folk involveret for et år siden. Hvor er de nu?

 Opfordring til at samarbejde mere på tværs af projekterne.

 Forslag om at indkalde til møder målrettet specifikke emner eller projekter mhå. at få folk på
banen. Folk er ikke lige interesseret i alle projekter. 

 Husk Borgerforeningen når projekterne mangler bidrag til annoncering/realisering mv.

 Der var Indledningsvis var det ideen, fra den oprindelige styrregruppe, at der skulle oprettes
en forening, hvor indbetaling af kontingent skulle sørge for en vis opstartskapital for 
projekterne mv. Denne ide blev dog ikke realiseret. 

 Henvendelse til folk direkte via mails - det har virket ved afholdelse workshops omkring 
Kulturhuset.

 Kommunikation til byen og andre om projekterne er vigtig. Herunder at kommunikere, at vi 
mangler de og de ressourcer / kompentencer til at sikre gennemførelse.

 Projekterne skal huske at invitere fundraisinggruppen! Vi skal sørge for at vi har et samlet 
overblik over ansøgningerne.

4. Eventuelt.

 Opfordring til at projekterne sender tegningsmateriale og kort beskrivelse til brug på 
hjemmesiden. http://olgod.dk/menu/udviklingsplaner

 Næste statusmøde afholdes forventeligt primo juni 2017.

http://olgod.dk/menu/udviklingsplaner

