
                  ØLGOD UDVIKLINGSRÅD (ØU)

MØDEREFERAT
Dato: 09.05-2019

DELTAGERE:

FRAVÆRENDE:

Referent:  

Inga Andersen, Jesper E. Petersen, Carl Holst, John Christensen, Kurt Hansen, John 
Sandholm, Henny Bentzen, Flemming Petersen, Rudin Reknagel, Ove Kristensen, Linda 
Eg

Ole Andreasen, John Aaboe, Bruno Hansen

Linda Eg

Mødeemne:

No Emne Tekst Aktion

1 Velkomst Gennemgået

2 Varde Kommune, 
FUR, 
Kommuneplaner i 
Ølgod, m.m

Kommuneplan: Rema1000 er godkendt af plan og teknik. Godkendt i 
økonomiudvalg. Skal på byrådsmøde. 

Netto. Ikke endeligt vedtaget. Der skal laves en lokalplan over Ølgod 
bymidte. ØU skal være med til den tid. Følg gerne Preben Friis Hauge 
på fb.

Ophævning af  tidsbegrænsning af parkering på Torvet. ØU er ikke 
blevet involveret ØHE følger op 

FUR: Carl 
Ruban afventer generalforsamling. 

ØHE undersøger

Carl informerer 
når han ved 
mere

3 Planlægge 
Forårsmødet med 
byrådet.

9 tilmeldt. Dagsorden er tilsendt.

4 Kulturhusets 40 
årsjubilæum.

Fejres 6-7 sept
UR deltager med en stand.

5 Økonomi. Gennemgået og godkendt.

6 Stationsbygning, 
toilet.

ØU har sammen med kommunens folk undersøgt muligheder for 
etablering af et toilet, men det er ikke muligt da Stationsbygningen er i
forfald. 
ØU har tidligere fået opgaven af kommunen til at vedligeholde 
bygningen for et årligt beløb på kr. 40.000.
ØU’s FU skal kontakte kommune for en fremtidig plan/løsning. 
Hvad vil kommunen?

FU undersøger.

7 Faldefærdige 
bygninger

Budgetforhandlinger igang i øjeblikket. 
Gruppen skal prioriterer 3 boliger på den nuværende liste og efter 
budgetlægningen henvende sig til forvaltningen

Carl, John C, 
Jesper



8 Nyt fra udvalgene, 
projekt ved søerne,
lys på Skulptur, 
trafik, m.m

Infotavler søgt ved fond Vi naturen. Behandles i økonomiudvalg 29 maj

Bro ved Guldsmedesøen.
Ansøgning laves. Det er punkt nr 8 i udviklingsplanen. 

Bevilget penge til lys på skulptur fra Aage Dahl fond. Igangværende. 
Skal være afsluttet 20 maj 2019

Kurt. Trafik på Herningvej. Er afleveret til skilteentreprenør.
Vil gerne arbejde videre med cykelsti. 

Carl. Ingen ny status på parkerings pladsen ved skolen/hallen.

Det grønne område på Søndergade. Status quo indtil efterår. Derefter 
fældes der og plantes der nyt.

Byggemodning skovkanten. Hvornår er næste etape klar?  

Inga laver 
ansøgning. 
Indsendes inden
20 maj 2019

Carl og Inga 
kontakter 
kommunen

9 Nye tiltag/projekter Udviklingsplaner for 2020-2024. 

Ølgod UR deltager på Late Night til august.

Forslag: Cykelsti fra kirkevænget til Vestergade.

Kurt har et forslag om en sti ved bæk og Markskellet. 

”Cykelsti” fra Mejlvangvænget over Tarpvej og over golfbanen.

Carl kontakter 
kirken

Carl og Inga 
undersøger

10 Bordet rundt Jesper: (Borgerforening) 10 års jubilæum for Ølgod løbet.

Forlag ønskes til årets Ølgod borger.

Strellev: Banen skrider frem.

Forsikring vedr vedligehold i forening. (ex slå græs) Kan man komme 
ind under fælles forsikring? 

Kurt: Bord/bænkesæt ved søen. 

Gårde: Grill første fredag i måneden. 

Ældreområdet: Har været til seminar, hvor der blev fortalt om en 
succes med skoleklasser, der besøger ældrecenter.  
28 maj. Møde om begyndende demens.
Mulighed for besøgssamarbejde mellem børnehaven og demenscenter.

Lindbjerg: Bord/bænkesæt til fællesareal. Henny undersøger. 

Krusbjerg.Sportsfest er på plads. Arbejder på Krolf bane og fodbold 
pool bord. Bevilget tilskud til nyt tag på sportshus.

Carl forhører i 
forb. med UR 
forsikring.

Kurt undersøger
ved STU. 

Ove, tager en 
snak med Lene 
på skolen, for at
forhøre om 
lignende 
mulighed her.



11 Evt. herunder 
næste møde.

13/05 møde med byrådet i Ølgod Hallerne
13/06 Kulturhuset
26/08 i Gårde
19/09 i Strellev
23/10 i Lindbjerg
28/11 julemøde

Lokalpolitikere med til møder?

Kage 13/5 John S. tager 
kage med

Konklusion:


