
Referat af årsmødet i Ølgod Udviklingsråd 

Torsdag den 15. marts 2018 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

 

1. Valg af dirigent 

Bøje Meiner Jensen blev valgt 

Carl Holst og Rudin Riknagel blev valgt som stemmetællere 

 

2. Valg af referent 

Rikke Schønning Svarre blev valgt 

 

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

Jesper og Inga fremlagde årsberetningen i ord og billeder 

 Indvielse af cykelstien på Tarmvej 

 Indvielse af cykelparkering 

 Indvielse af skaterbane/ramper ved Ungdomshuset 

 Legepladsen Fristedet har fået ny skraldespand og 2 x borde/bænke 

 Vækning af julemanden – FDF orkester sponsoreret af ØU 

 ØU’s julemand går rundt i byen en søndag og modtager ønskesedler fra byens børn 

 Lys på stierne – hvor langt vi er, og hvad er næste step 

 Østerbro 1 + 3 – orientering om status 

 Oprensning af søerne 

 Ønske om at få renoveret P-pladsen ved Ølgod Hallerne og Nul3eren 

 Ønske om et offentligt toilet ved stationen 

 Info om hjemmesiden olgod.dk 

 Stor tak til alle samarbejdspartnere!!! 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Regnskabet fremlagt og godkendt 

 

5. Godkendelse af budget 

Budget fremlagt og godkendt 

 

6. Indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogle forslag 

 

7. Valg af 4 ildsjæle, på valg er 

Rikke Svarre, Søren Christensen, Ole Andreasen og Kurt Hansen er på valg og modtager 

genvalg. De blev alle genvalgt. 

 



 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Bøje Meiner Jensen blev genvalgt som revisor 

Kurt Teglgaard blev genvalgt som revisorsuppleant 

 

9. Eventuelt 

En snak om nye 3-rums boliger i Ølgod og eventuel placering af disse 

En orientering om status vedr. Kulturhuset 

 

De lokale byrådsmedlemmer Tina Agergaard Hansen og Lars Teglgaard var indbudt til at 

give et oplæg om deres arbejdsopgaver i udvalg og det nye byråd. Tina var desværre 

blevet forhindret, men hun havde klædt Lars godt på, så han fortalte om arbejdet på 

vegne af dem begge. Efterfølgende var der en god debat i salen, hvor Lars fik mange 

input at arbejde videre med. Emner der blev vendt: 

 Byggeri af Rema  

 Etablering af biogasanlæg med tilhørende udvidelse af vejen 

 Manglende boliger/lejligheder  

 Skolens A-bygning og vejnet omkring skolen og Ølgod Hallerne 

 

 

Ref./Rikke Schønning Svarre 

 


