
Årsmøde Ølgod Udviklingsråd den 16. marts 2017 kl. 19.00 
 

Referat 
 
Inga Andersen byder velkommen og præsenterer udviklingsrådet  
Derefter starter årsmødet og dagsorden følges 
 

1. Valg af dirigent  

 Bøje Mejner Jensen bliver vedtaget 

 Stemmetællere: Asbjørn og Lars 
 

2. Valg af referent  

 Camilla EDC 
 

3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år  

 Inga foreligger beretning og fortæller, der er afholdt  
o 8 årlige møder + diverse møder  
o 6 FUR møder  
o 2 møder med byrådet  
o 3 møder ang. borgerinddragende aktiviteter 
o Oktober var der foredrag med Brian Hansen – humor i hverda-

gen – 80 fremmødte  
o Oktober var der indvielse af børneskov – 100 fremmødte  

 Udviklingsrådet har samarbejdet med Varde Kommune omkring 
o Nyt fortov ved Industrivej og Viaduktvej samt nyt asfalt i byen og 

på parkeringspladsen ved Jernbanegade 
o Nye gadelys 1100 nye lamper. Mangler lidt ved Torvet samt Sto-

regade. Bruno og Asbjørn i kontakt med kommunen 
o Østerbro 1 skal nedrives. Skulle have været fjernet i november 

2016.  
o Cykelparkering ved stationsområdet – indvielse den 27. april kl. 

16.00 ved Preben Friis Hauge.  
o Fartsænkning og forskønnelse af Grønnegade  

1. Forskønnelse af vejen mod børnehaven  
o Cykelsti ved Tarmvej – næsten færdig. Indvielse fra Grønnegade 

til Ådumvej den 27. april kl. 16.00  
1. Arbejdsgruppe arbejder på at forlænge cykelstien til Val-

lundhedevej  
o Cykelstativ ved busskuret på Solvænget  
o Borde og bænke ved engen sponseret af visionspulje ”Vi i natu-

ren”  
o Børneskoven efter ønske fra dagplejemødrene sponseret af visi-

onspuljen ”Vi i naturen”  

 Derudover har udviklingsrådet arbejdet med og arrangeret 
o Julemanden uddeler slik og samler ønskesedler i december  
o Opdateret Citymap i samarbejde med Viggo Hansen, Ølgod 

Plantagecenter og Anette Jensen, ØHE  
o Branding af Ølgod i TvSyd. Inga og Anette, ØHE, har fået dem til 

byen flere gange.  
o Udarbejdet en film om Ølgod Udviklingsråd.  
o Ølgod Udviklingsråd har sponseret ramper til skateboardbanen 

ved Ungdomshuset 



 Jesper fortæller om ny hjemmeside (Olgod.dk) der forsat er under op-
bygning.  

 Inga opfordrer til at komme med forslag til Udviklingsrådet  

 Kurt forespørger om mulighed for lamper ved Lynevej, Bruno oplyser, 
at der er lavet ansøgning, dog bliver de ikke bevilget i år. 
 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

 Ole fremlægger regnskabet for 2016 
o Regnskabet godkendes  

 
5. Godkendelse af budget  

 Ole fremlægger budget for 2017 
o Budgettet godkendes  

 
6. Indkomne forslag 

 Ingen 
 

7. Valg af 4 ildsjæle  

 På valg er: 
o Rikke Svarre (modtager genvalg) 
o Asbjørn Gregersen (modtager ikke genvalg) 
o Ole Andreasen (modtager genvalg) 
o Kurt Hansen (modtager genvalg) 

 De 4 valgte ildsjæle  
o Rikke Svarre 
o Kurt Hansen  
o Ole Andreasen  
o Søren Christensen  

 
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

 Revisor – Bøje Jensen (genvalg)  

 Suppleant – Kurt Teilgaard (genvalg) 
  

9. Eventuelt  

 Spørgsmål til aktivitetskalender – hvordan holdes den opdateret  
o Anette fortæller, der kan meldes ind til hende eller Jesper 
o Folk med mange arrangementer kan få adgang til kalenderen  
o Rikke foreslår webmaster, som der sendes mail til, og de der ad-

ministrerer siden har fælles ansvar for at tømme postkassen 

 Bøje ønsker fodgængerovergang ved Brugsen til Torvet 
o Inga fortæller, der arbejdes på sagen. Politikere og politi er på 

sagen. Mulighed kunne være at fjerne det røde asfalt.  
o Bruno opfordrer til at rette direkte henvendelse til politiet.  

 Inga takkede dirigenten for god ledelse af årsmødet samt de afgående 
medlemmer for deres indsats i Ølgod Udviklingsråd. Dernæst lykøn-
skede hun de nyvalgte og bød velkommen til et spændende arbejde i 
Ølgod Udviklingsråd. 

 
 

Inga afslutter årsmødet og byder på kaffe, vand og mad. Derefter foreligges udvik-
lingsplanerne.  
 



 


