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Referat - Årsmøde 
Dato: 16.08.2021 kl. 19.00 i Ølgod Hallerne. 

 

  

Mødeemne: 
 

Årsmøde (28 deltagere) 

No Emne Tekst Aktion 

1 Valg af dirigent Blev valgt: Bøje Meiner Jensen. 

 

 

 2 Valg af referent og 
stemmetællere 

 

Referent: Linda Eg 
 

Stemmetællere: John H. Christensen, Bruno Hansen 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 Aflæggelse af beretning 

om Udviklingsrådets 
virke i det forløbne år 

Formand og Næstformand fremlagde en mundtlig beretning. De 

kom omkring alt hvad ØU har arbejdet med det forgangne år 
(2020) samt om ØU’s kommende projekter. Suppleret med billeder 

på PowerPoint.  
 
Formandens gennemgang:  

- Mødeaktiviteter i ØU 
- Trafikgruppens aktiviteter 
- Oprensning af Guldsmedesøen og ”Søens folk” 
- Lys langs Kirkestien 
- Færdiggørelse af Søndergadeparken 
- Bænk ved Enghavevej 
- Borde/bænkesæt Lindeparken 
- Skulptur ved Ølgod Elektro 
- Parkeringsplads i Strellev 
- Påskehilsen til Samstyrken 
- Late Night 
- Julemanden giver gaver til børnene 
- Rampe ved Ungdomshuset 
- Lokalplan bymidten 
- Kommuneplan 
- Budgetønsker 
- Kommende projekter  
- ønske om cykelparkering ved Bryghus 
- Oprensning af Engsøen. Først til efteråret 
- Gårde: Varde Kommune købt kroen mhp. nedrivning 
- Profileringsside Varde Kommune 

 

Formanden sluttede af med at give en stor tak til alle de frivilliges 
hjælp og medlemmerne af Udviklingsrådets arbejde gennem året. 

 
Spørgsmål fra salen vedr. Østerbro. Er der, i forbindelse med 

opførelsen af 33 nye lejligheder, nævnt mulighed for at udvide 

fortovet på Østerbro? 
Svar: Ja, det er nævnt. Pladsen øges i forbindelse med det nye 

byggeri. 
 

Kommentarer fra salen: Håber at Udviklingsrådet kæmper for en 

udvidelse af Lynevej med cykelsti.  
Der henvises til Trafikgruppens beretning under punktet ”evt.” 

 
 

 

 



 

 

4 Fremlæggelse af det 

reviderede regnskab til 
godkendelse 

Fremlagt og godkendt 

 
 

 

 
5 Godkendelse af budget Fremlagt og godkendt 

 

 

 

 6 Indkomne forslag. 
Herunder forslag til 

tilføjelse til vedtægter. 

Ingen indkommende forslag.  

 
7 Valg af 4 ildsjæle. 

 
Genvalg til Carl Holst, Linda Eg  
Nye valgt: Peter Zilmer og Lone Mølhede Nielsen 

 

 

 

  
8 Valg af 1 revisor og 1 

revisorsuppleant 

Revisor: Genvalg til Bøje Meiner Jensen  

 
Revisorsuppleant: Genvalg til Kurt Teglgaard 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Evt.  13 sept. Afholder Borgerforeningen generalforsamling. 

Trafikgruppen: Formanden gennemgik trafikgruppens arbejde 

gennem året.  

Som opfølgning på tidligere kommentar fra salen, nævnes det at er 

sendt en ansøgning ind vedr. cykelsti fra Strellev til Ølgod. Vejen er 

desuden klassificeret som trafikfarlig af Varde Kommune. 

Opfordring til at benytte ”Givetpraj”, hvis borgere oplever 

mangler/fejl. 

Kommentarer fra salen: 

Cykelsti ud mod Grønfelt? Bliver der arbejdet på en cykelsti ud mod 

Grønfelt? 

- Ja, der arbejdes på det.  

 

I hvilken side er det kommende fortov fra Egernvej ned mod 

Industrivej planlagt til?  

- Økonomiske udfordringer og ønske fra Samstyrken gør at det er 

foreslået på nordsiden. 

 

Problemer med kloakdækslerne. De ligger for lavt og der er 

bekymringer om de kan holde til det.  

- Der er ved at blive arbejdet på at lægge nye dæksler. 

 

Manglende tilbagemelding fra det stormøde der blev holdt i Ølgod 

hallerne for flere år siden. En tidligere deltager har ikke fået 

information om udfaldet af det gruppearbejde, der blev arbejdet 

med. 

- Vigtigt at tage pointen med til nyt arbejde, at der gives 

besked/sendes info til deltagere. 

 

Byskovcenters ibrugtagningsattest er kommet. Der bliver afholdt 

indvielse om kort tid og derefter vil den være klar til ibrugtagning. 

Formanden afslutter mødet med farvel og tak til de afgående 

medlemmer og goddag og velkommen til de nyvalgte. 

 

 

 


