
Referat fra årsmødet 
Torsdag den 17. marts 2016 

 
 
54 deltagere inkl. medlemmerne af Udviklingsrådet. 
 
Årsmødet startede med et spændende indlæg ved foredragsholder Nils Villemoes. 
Emne: Ledelse er noget bøvl. Udvikling og ledelse i den store sammenhæng. 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent  
Jens Graven Nielsen blev valgt 
 

2. Valg af referent  
Rikke Schønning Svarre blev valgt 

 
3. Aflæggelse af Udviklingsrådets beretning 

Inga fremlægger beretning underbygget af billeder fra Asbjørn 

 Nye bænke på torvet med hjælp fra Ølgod Fonden og Danske Bank Fonden 

 Nyt belægning på torvet rundt om Spisehuset ved udeserveringen 

 Nye orange felter på Kulturpassagen 

 Lys i alle tunneller 

 Der arbejdes på LED-lys i hele byen – 1.100 nye lamper 

 Lagt ønske ind til budget at der kommer lys på stierne 

 Fortov ud til busskuret + der kommer cykelstativ 

 Nyt asfalt på store områder af Søndervænget, Engdraget, Grønningen, Skrænten – 
mere kommer til når der er  

 Søerne kommer ind i en rutine med løbende oprensning  

 Nyt fortov på Viaduktvej 

 Der er påbegyndt fortov fra HTH og op til Viaduktvej 

 Der ønskes fartdæmper på Grønnegade – der kommer en bom eller lignende op ved 
stien fra Kirkevænget, så man naturligt stopper op  

 Flere grunde er solgt i det nye område – der ønskes forskønnelse af indfaldsvejen til 
området samt en afskærmning ind til det første hus    

 Info om Udviklingsplanerne for Ølgod – fælles opgave Torvet 14 – Kulturhuset – 
Teglværksgrunden 

 Cykelparkering ved stationen. Kommunen har søgt en pulje og lagt penge oven i så der 
i alt er 1 mill. at gøre godt med. Cykelparkering etableres i Ølgod, Varde og Oksbøl 

 Info om at Ølgod-LIV er en realitet 

 Info om et årligt møde med Kommunen 

 Info om PIXI-folderen 

 Gode ideer modtages gerne fra byens borgere 
 

 Skolebestyrelsen takker for et godt samarbejde og kan mærke, at der ved kommunen 
er respekt omkring Udviklingsrådets arbejde 

 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 Ole fremlægger 



 Opfordring til at bruge de 30.000,00 kr. så vi vedbliver med at få dem 

 Godkendt 
 

5. Godkendelse af budget 

 Gennemgang af budget/udgifter for indeværende år 

 Der stilles spørgsmål ved, om det er en opgave for ØU at sættes sejl op ved Pagoden 

 Godkendt  
 

6. Indkomne forslag skal være modtaget på ur@6870.dk senest 10/03-2016 

 Fra ØU’s bestyrelse: Godkendelse af vedtægtsændringer 
o Gennemgang af gamle og nye vedtægter 
o Flere kommentarer og forslag til ændringer 
o I formålsparagraffen skal det tydeliggøres at ØU kan medvirke til lobbyarbejde i 

forhold til de lokale politiker og hjælpe hele området til at stå sammen om at 
holde fokus på Ølgod – og at ØU skal varetage lokalområdets interesser – se den 
gamle formålsparagraf 

o Tjek op på at det hedder årsmøde og ikke generalforsamling i gennem alle 
paragraffer 

o Tjek op på regler for medlemskab – tvetydigt gennem vedtægterne 
o ØU nedsætter en gruppe, som arbejder videre med vedtægterne  
 

7. Valg af 4 ildsjæle  
På valg er: Rikke Svarre, Asbjørn Gregersen, Ole Andreasen og Kurt Hansen - alle genvalgt 
for en ny et årig periode 

 
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant  

Bøje Meiner Jensen valgt som revisor 
Kurt Teglgaard valgt som revisorsuppleant 
 

9. Eventuelt 

 Store landbrugsmaskiner gennem Vangsgade – kan det passe at det er rette vej? Ja 
desværre, da chikaner gennem Storegade gør færdsel den vej umulig 

 

                   

Under kaffen var der foreningsvalg: 
 
1 repræsentant for idræt og sport: På valg var Kim Pedersen – John Aaboe blev valgt 
1 repræsentant for spejderne og de kirkelige organisationer: På valg var Rudin Riknagel - 
genvalgt 
 
 
 
 

Ref. Rikke Schønning 
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