ØLGOD UDVIKLINGSRÅD (ØU)
Referat
Dato: 01.06-2021 kl. 19.10 i M2 i Kulturhuset.
DELTAGERE:

Inga Andersen, Jesper E. Petersen, Carl Holst, Linda Eg, John Christensen, Martin
Fuglsbjerg, Kurt Hansen, John Sandholm, Henny Bentzen, Lars Stampe, Kim Bjørnskov
Pedersen, Ove Kristensen, Rudin Riknagel, Ole Andreasen, Lone Mølhede Nielsen.

FRAVÆRENDE:

Bruno Hansen,

Referent:
Mødeemne:

Linda Eg
Ordinært møde

No
1

2

Emne

Tekst

Velkomst og
dagsorden

Velkomst og dagsorden:

Varde
Kommune,
FUR, RUBAN
m.m.

Varde Kommune:
Kommuneplan: (herunder Solceller, Indlandsturisme, høringssvar 6/7)

Velkomstambassadør Lone Mølhede Nielsen deltager som gæst.

Udvidelse af boligområde. Grundet kommende tilbygning af Hjedding Mejeri overvejes det
om perspektivområde skal gå ud til mejeriet.
5 UR sat sig sammen for at lave et høringssvar mod solceller. Varde Kommune skal bruge
240 hektar frem til 2050. Høringssvar godkendt fra ØU.
Samme 5 UR, vil arbejde på noget indlandsturisme, de kan lave i fællesskab, efter et møde
med Destination Vesterhavet, hvor de fik at vide at der hverken var penge eller ressourcer til
at lave noget for indlandsturismen, men Destination Vesterhavet kan hjælpe med PR og
markedsføring.
Inga og Lone fra Bosætningsprojektgruppen har været med rundt i byen, for at lave
bosætningsfilmen.
En hæsblæsende tur rundt i byen uden drejebog. Der blev filmet i 6 timer og det bliver til en
stumfilm på 1,5-3 minutters varighed.
ØU vil stadig lave vores egen video til vores hjemmeside. Der er afsat et beløb til filmprojekt.
Ølgod Efterskole har en multimedielinje. En ide at få dem eller en multimedielinje på en
anden uddannelse til det?

Aktion

Vild med vilje.
Første forslag er ikke aktuelt længere - ny forslag er ved Svanesøen. Der er gjort indsigelse
mod et mindre område af det foreslåede.
Kurt vil gerne have skov i stedet for ud mod Vardevej, for at dæmpe støj fra trafikken.
Lars spørger om det er muligt at de kan lave stierne bredere, så kommunens store maskiner
kan køre på stien uden at ødelægge græsset omkring.
FUR:
Aktuel info:
(møde med Byrådet og Udviklingsrådene 19/8) Carl gennemgik drejebog udkast)
Nyt: Delebus. Mere info om det på FUR møde i morgen. Carl udsender referat efterfølgende.
Nyt om Golf Hotel i Ho - Se samme referat.
RUBAN:
Arbejder på en bedre opsætning til hjemmesiderne– se evt. referat fra i morgen for flere
oplysninger.
3

Økonomi
4

Økonomi:
Gennemgået

Nedsættelse
af arbejds
grupper/
udvalg

Lokale Perler.
Lokale naturseværdigheder. Lokale perler indberettes via formularen på:
https://www.vardekommune.dk/formularer/smaa-lokale-perler

Hjemme
siden

Olgod.dk
Ikke sket noget nyt siden sidst.
Se statistik google og send ud med referat. Hvor mange hits.

Nyt fra
Udvalgene

Nyt fra Udvalgene:

Skilt til donationer: Udskudt til næste møde.
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Trafikgruppen.
Gennemgang af gruppens arbejde ved John Sandholm.
John S. giver udtryk for en frustration: Det er deres fornemmelse at der ikke sker
noget ved det arbejde, de kommer med til kommunen. Forvaltningen fremstår ikke
som nogle, der har tid/lyst til at lytte/være lydhøre. Skal nævnes på byrådsmøde.
Toilet ved Ølgod Station.
Tilladelse til 2 toiletter.
Søren Hvidbjerg har 2 toiletter, der kan lejes til offentlige toiletter ved Torvet. Han
spørger om der stadig er interesse for at åbne dem op.
Martin undersøger om toilettet i Pagoden, kan dække behovet og giver en
opdatering næste møde.
Faldefærdige bygninger.
Carl gennemgår en opdateret liste, der skal sendes ind til kommunen.
Henny spørger til bygninger på Garverivej. Ølgod Menighedscenter ejer det. John H
vil spørge en præst ved menigheden, hvad de vil med grunden/om de vil have
hjælp til at nedbryde bygning.
Bliver i opmærksom på flere faldefærdige bygninger, som ikke fremgår af listen;
send til Carl eller John.
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Borgerinddra
gende
aktiviteter

Nye forslag:
Nye Udviklingsplaner for Ølgod.
Gennemgang af de eksisterende planer.
Inga gennemgik de nuværende planer: Hvad er afsluttet, igangværende og hvad
skal slettes?
Nogle slettes, nogle fortsætter – evt. tilpasset.
Velkomstpakker til tilflyttere: Må man sende ud eller ej? Lars Stampe: Undersøger
hvad de har fået vedr. Tilflytterkatalog fra Varde Kommune.
Inga kontakter Henrik Rasmussen efter sommerferien. Opdatering af planerne.
Jesper forslag – kan Karsten Madsen evt. tage billeder af færdiggjorte/status på
udviklingsplaner projekter. Både afsluttede og igangværende.
Væk julemanden lørdag den 27. november 2021 kl. 10.00 med FDF-orkesteret
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Bordet rundt
Strellev: Ikke noget nyt. Generalforsamling i juni
Gårde: Der kommer stille og roligt gang i multihus igen.
Lindbjerg: Gravet vandledninger ned, så de bliver tilsluttet Ølgod Vandværk.
Krusbjerg: projekt cykelsti er gået i gang. Oprydningsdag med impulsiv grillfest
invitation efterfølgende. Generalforsamling centrums venner og teltlaug i juli
Ølgod: Aktivitetsbussen kører igen – til stor fornøjelse for de ældre.
Demenscenter klar august. Der kommer åbent hus.
Hvornår kommer der asfalt på de sidste stier rundt om søerne? Kan muligvis først
gøres efter oprensning af søerne. John Sandholm undersøger.
Lars: Vedr. udendørs bassin. Har skrevet et bekymringsskriv til
forvaltningen. Da låget ikke er sikkert længere. Har ansøgt om at den
bliver fyldt op.
Jesper: Borgerforening. Generalforsamling udskudt til september. Skt.
hans bål forventes ikke at kunne gennemføres pga. restriktioner, da det
er et offentligt arrangement
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Næste møde

Årsmøde: 16/8 i Ølgod Hallerne.
Skal laves annonce og dagsorden ifølge vedtægter.
Carl kontakter Lisbeth og får lavet en formulering til annoncen.
Da Ole Andreasen stopper til årsmødet, foreslår Inga at Lone Mølhede opstiller til
valg til årsmødet.
Modtager genvalg: Carl: ja, Linda: ja. Kurt: måske
Ove stopper til årsmødet. Han vil gerne fortsætte indtil valg i ældrerådet er
overstået.
19/08 kl.17.00-21.00 møde med Byrådet i Næsbjerghus.
Næste møde: tirsdag d. 24. august
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Evt.
Ove: Nørregade. Hvad skal der ske?

,Grunden er solgt. Inga forventer at der kommer mere info på generalforsamling d
16/6.
Konklusion:

