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Referat - Årsmøde 
Dato: 21.03.2022 kl. 19.00 i Ølgod Hallerne. 

 

  

Mødeemne: 
 

Årsmøde (ca. 50 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, Conny 

Lauridsen 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 Aflæggelse af 
årsberetning 

Inga fremlagde en mundtlig beretning. Hun kom omkring alt hvad 
ØU har arbejdet med det forgangne år (2021) samt om ØU’s 

kommende projekter.  
 
Ingas gennemgang:  

- Mødeaktivitet 
- Politikermøde (overtaget efter Ølgod Rotary Klub) 
- Udviklingsplaner (præsentation 4/4) 
- Profileringsside + film 
- (hjælp til at holde den opdateret: ved ændringer kontakt 

Lone Mølhede) 
- P-pladsen ved hallen asfalteret 
- Lejligheder Østerbro 
- Toilet ved stationen 
- Cykelsti ved Krusbjerg 
- Indvielse af Byskovcentret 
- Trafik 
- Cykelstativ ved Bryghuset 
- Julemand giver gaver til børn 
- Væk julemanden 
- Økonomisk støtte (Søens folk, Strellev: legeplads, natursti 

og sø) 
- Budgetønsker 
- Kommende projekter. 

 
Inga takker Udviklingsrådets medlemmer for deres arbejde gennem 

året. 
 

 

 

4 Fremlæggelse af det 

reviderede regnskab til 
godkendelse 

Fremlagt og godkendt  

 

 5 Godkendelse af budget Fremlagt og godkendt 

 
 

 

 
6 Indkomne forslag. 

 

Ingen indkommende forslag.  

 

7 Valg af 4 ildsjæle. 
 

Genvalg til Carl Holst, Peter Zilmer, Lone Mølhede 
Ny valgt: Torben Kondrup 

 

 

 

  
8 Valg af 1 revisor og 1 

revisorsuppleant 

Revisor: Genvalg til Bøje Meiner Jensen  

 
Revisorsuppleant: Jesper E. Pedersen 

 

  

 

 



9 Evt.  Hans Vestager mener at midtbyen mangler en legeplads og 

henviser til den i Grindsted. Han opfordres til at møde op til 

lanceringen af de nye Udviklingsplaner, da der er mulighed for at 

nedsætte en arbejdsgruppe til at arbejde videre med ideen. 

Hans Vestager med i Kulturelt råd. General forsamling 6 april i 

Varde. Opfordrer borgere til at møde op og bidrage til at nå bredere 

ud med kulturen.  

Spørgsmål fra salen om at definere mangel på boliger - Hvilken 

type lejlighed er der mangel på? 

Domea næsten ingen ledige lejligheder og der er mangel 

på lejligheder med terrasse eller balkon – dette er dog 

tænkt ind i det nye byggeri på Østerbro. 

Forslag ved valg af nye ildsjæle: en kort præsentation af de 

opstillede inden valg. 

 

Inga takker de afgående medlemmer og stort tillykke til de nye medlemmer. 

Tak til Bøje.  

 

 

 

 

  


