ØLGOD UDVIKLINGSRÅD (ØU)
MØDEREFERAT
Dato: 10.04-2019
DELTAGERE:

Inga Andersen, Carl Holst, John Christensen, John Sandholm, Henny Bentzen, Flemming
Petersen, Rudin Reknagel, Ove Kristensen, Linda Eg

FRAVÆRENDE:

Jesper E. Petersen, Camilla Hansen, John Aaboe, Kurt Hansen

Referent:

Linda Eg
Konstituering

Mødeemne:
No

Emne

Tekst

1

Velkomst,
præsentation og
dagsorden.

Gennemgået og godkendt.

2

Konstituering,
bestyrelse og
udvalg.

Genvalg af formand, næstformand, FUR repræsentant, revisor og
revisorsuppleant.
Ny kasserer: John Christensen
Ny Sekretær: Linda Eg

3

Evaluering af
årsmødet.

Godt årsmøde. Ønskeligt med lidt større fremmøde. Muligvis pga
sammenfald med andre møder.
Ønske om at få fat i de yngre. Måske via Ad hoc udvalg, for at skabe
interesse.
Forslag: Starte med at synge en sang.

4

Varde Kommune,
FUR, Budgetønsker,
Forårsmødet med
Byrådet, RUBAN,
Udviklingsrådsmode
llen 2,0,
Lokalplaner m.m.

Høringssvar vedr. Rema1000. Er indsendt.
FUR. Næste møde 6 juni. Kåring af årets landsby – ny metode
overvejes for at undgå stemmelighed.
Budgetønsker.
 Asfaltering ved hallen. Større P-båse.
 Alm boliger i Ølgod.
o Bolig Syd Vest har tilkendegivet at de kan opføre
boliger i Ølgod
 Toilet ved stationen.
o Der er for få off. Toiletter. For langt væk fra station.
o Undersøge mulighed for at genåbne de to på Torvet
14.
 Cykelsti – Skovlund-Krusbjerg.
o Ønskes i forlængelse af den 1 km, der bliver etableret.
o Ønske om 3 km. For at give de unge en forbindelse til
transportmuligheder til videregående uddannelser.
 Strellev sogneforening – tilskud til vedligeholdelse af grønne
områder.
 Fortov langs viaduktvej fra industrivej til trappen.
Udviklingsråd 2.0: Ole Andreasen kan fortælle at der ikke er nogle nye
ændringer lige nu. Carl sender ud, så snart der er nyt.
2. kvartal 2019

Aktion

Lokalplanforslag om Netto. Vi afventer. Vi vil blive kontaktet, når der er
nyt.
Forårsmøde: ingen info fra Lisbeth endnu.
RUBAN: bruges af 8 ud af 9 UR.
Ruban forum og Ruban info har hver sin bestyrelse. Der kan ikke
findes bestyrelsesmedlemmer nok til de 2 foreninger. (5 stk til hver)
Forslag om at de 2 slåes sammen til en. Hvis det ikke lykkes på
generalforsamling, nedlægges Ruban. Ølgod UR har 2 stemmer.
5

Økonomi

Gennemgået og godkendt.

6

Planlægning/
bemanding af Late
Night i Ølgod den
3. maj

Bemanding fundet. 3 hold af to personer. Opsætning foretages af
første hold og nedtagning foretages af sidste hold.
Forslag om et pinkort – hvor kommer du fra? Sæt en nål.
Fordelsbogen som præmie.
Forslag til aktiviteter/konkurrencer modtages
Forslag om Kahoot. Rykket til 23 august. Linda og John Sandholm står
for at lave en Kahoot. Fokus på de gode historier.

7

Nyt fra udvalgene,
bykort, projekt ved
søerne, trafik,
cykelsti m.m.

Det nye bykort er i trykken. Kommer lige efter påske.
Søerne. Samarbejde med skolen. Infopæle. Spørgsmålspæle. Bro, så
de kan gå ud på søen.
Trafik, cykelsti Herningvej. Kurt Hansen har den, så den bliver
liggende, til han er tilbage igen.
Demensvenlig by. Frivillige efterlyses – er sat i gang på ældreområdet.
måske en mulighed til Late Night?

8

Bordet rundt

Strellev. Smedegrund plantet til. Kommunen står for vedligehold.
Cykelbane går fremad.
Gårde. Fortov lavet.
Lindbjerg. Der er kommet asfalt på frøsigvej.
ØHE. Byggemodne næste udstykning ved Skovkanten? ØU kan presse
på.

Inga, Henny,
Ove

9

Evt. herunder
næste møde.

Møderne afholdes ude i de omkringliggende byer igen. Møde først.
Borgermøde efterfølgende. Forslag om at ØU giver 500 kr til husleje.
Kommende datoer for møder:
3/5: Late Night
Mødet 8/5 bliver rykket til 9/5.
13/5: forårsmøde med byrådet
13/6 møde i kulturhuset.
Ingen møde i juli
26/8. kl 18. Afholdes i Gårde.
19/9 kl 18. Afholdes i Strellev.
23/10. Afholdes i Lindbjerg. (Krusbjerg er også med her)
28/11. Afholdes i Ølgod. (juleafslutning)

Konklusion:

