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Dato: 13-04-2021 kl 19.00 Online Teams 

 

  

DELTAGERE: 
 
 
FRAVÆRENDE: 
 
 
Referent:   

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

Mødeemne: 
 

Ordinær møde 

No Emne Tekst Aktion 

1 Velkomst og 

dagsorden 
 

Følgende punkt er indkommet til dagsordenen i dag.  

Punkt 1a: Budget 2022. 

Det er ikke muligt at indsende budgetønsker ind til budget 2022 pga 

kommunalvalget, der ligger i november. Det er dog muligt at komme 

med ønsker til konkrete forslag. Disse skal afleveres direkte til en af de 

lokale byrådsmedlemmer. 

Cykelstien til Strellev: Inga undersøger om den stadig er med som 

budgetønske til budget 2022. 

”Cirkuspladsen” der er det grønne, trekantede område, der går op mod 

friluftscenen fra Byskovcenteret. Der arbejdes på et projekt, hvor der 

skal etableres en sti med fast bund på den nuværende gangsti. Der 

skal laves plads til få parkeringspladser samt et grønt område. 

Projektet ligger under puljen med udviklingsplaner. 

Velkommen til gæst Lone Mølhede Nielsen. Lone er inviteret til mødet, 

da hun er en del af projektet fra Varde Kommune vedr. en 

bosætningshjemmeside. Hun skal deltage i introduktionsvideoen, der 

skal lægges på hjemmesiden og hun er velkomstambassadør.   

 

 

 

 

2 Varde Kommune, 

FUR, RUBAN m.m 
 

Varde Kommune: 

Kommuneplan: (herunder Solceller)  
Se planhæftet her: Planhæfte for Ølgod 2021 

 

Der har været uro omkring solceller. Plan & Teknik indstiller til 
forvaltningen at de laver et nyt kort. Der skal være 2 km afstand fra 

solceller til de områder, der benævnes som lokale perler. 
 

Bosætningsprojekt. Lone og Inga har givet en rundvisning til 2 fra 

Kommunen, så de får mere viden om Ølgod, inden der skal laves en 
film. Når der er lavet en drejebog og der er kommet grønne blade på 

træerne, kan filmen laves. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vardekommune.dk/sites/default/files/borger/bolig_og_byggeri/plan_og_byudvikling/kommuneplan_2021/24_oelgod_-_forslag_til_planhaefte.pdf


  Udviklingsplaner: 
Der skal laves en revision af de nuværende planer, da disse er udløbet. 

Revision af Ølgods planer er sat på til 2. halvår i 2021. Der er ved at 

blive lavet en skabelon efter KIT modellen. Der skal etableres en 
styregruppe og afholdes møder mellem denne og Varde Kommune. 

Send bud med forslag til personer, der vil deltage i styregruppen til 
Inga inden næste møde. 

Til næste møde skal alle i Udviklingsrådet læse Udviklingsplanen 
igennem, så der kan foretages en gennemgang af hvert punkt på 

næste møde.  

 
Inga har snakket med Erik Buhl: Der er afsat en pulje afsat til gamle  

stationsbygninger i mindre byer. Det nuværende projekt er gået i stå 
da der hverken er penge til at rive ned eller renovere. Bygningerne er 

dårlige. Det er sikkerhedsmæssig uforsvarligt. Buhl foreslår derfor at 

tage det med i den nye udviklingsplan som punkt. Der afventes 
kriterier for ansøgninger af puljen. 

Deadline for ansøgninger til nuværende udviklingsplan er 25 maj. 
 

Byggemodningen af 8 byggegrunde i Skovparken/Skovkanten 
igangsættes i 2. kvartal 2021. De nye grunde udbydes til salg i juni 

måned. Ved interesse, opfordres der til at tage kontakt til Birthe Aas 

eller Pia Kramer Jensen for at få tilsendt udbudsmateriale. 
 

Lejligheder på Østerbro: Der bygges 33 lejligheder. I samarbejde med 
arkitekter, udarbejdes der tegninger vedr. det udvendige. Når dette er 

færdig, overtager BSB og påbegynder tegninger vedr. det indvendige.  

 
Vild med Vilje: Der er foreslået fra Varde Kommune at det grønne 

område på modsatte side af Guldsmedesøen (hvor der afholdes Sankt 
Hans) laves til et ”vild med vilje-areal” hvor der etableres gangstier, 

men ellers klippes græsset kun en gang om året. Der er en del 

indvendinger, da området bliver benyttet af beboere i området, skolen, 
spejderne m.fl. Det besluttes at der ikke ønskes et ”vildt” område. 

 
FUR:  

Aktuel info: Carl har udsendt referat omkring workshop af få ildsjæle i 
gang. Ølgod har ikke de store problemer, men de andre byer har. Vi 

gør ikke noget pt. Ca 250 har meldt sig ud i VK via den info der er fra 

kultur og fritid. 
7/04 Workshop turisme. Referat udsendes, når Carl modtager det.  

 
RUBAN: 

Aktuel info: intet nyt 

 

 

 

 

ALLE 

3  
Økonomi 

Økonomi: 
Aktuel info: gennemgået og godkendt. 

Årsregnskab og budget (er udsendt) 

 

4 Nedsættelse af 

arbejdsgrupper/ 
udvalg 

Eks. Lokale Perler. 

Hver by skal byde ind med deres perler.  
Kim indsamler fra Gårde. 

John og John fra hhv Krusbjerg og Strellev. 
Ølgod er indsamlet. 

 

Skilte til donationer (eks. borde/bænke, lys og lign.). Bruno ikke sket 
noget siden sidst grundet corona. Der kommer et oplæg fra Bruno 

senere. 
Stier/cykelruter (under Trafikgruppen). Se senere 

 



5 Hjemmesiden Olgod.dk 
Den Frivillige Redaktion er nedlagt.  

 

Arbejdsgruppen har haft møde med Karsten Madsen. Karsten er ved at 
udvikle et forslag til en ny hjemmeside. Det første udkast ser lovende 

ud og det er besluttet at afvente hans færdigudvikling.  

 

6 Nyt fra Udvalgene Nyt fra Udvalgene: 

 
Trafikgruppen: 

Gruppen har indsendt et forslag om at de to sving ved kirken skal laves 
om. Svingene giver udfordringer for lastbiler mm. Og der foreslåes at 

ændre det til nogen lignende svinget ved Blomsterhjørnet/Stark. 

De overvejer et forslag om at etablere en cykelsti langs jernbanen, 
forbi bryghus og forbi vinkelvej op mod Waldemarsgade. For at sikre 

skolebørn en sikker vej til skole. 
 

Toilet ved Ølgod Station. 

Byggetilladelsen er givet. Fra politisk side er det blevet besluttet at det 
skal være en oplevelse at komme på toilettet og rengøring skal 

forbedres. Vi ønsker at fokus skal være på rengøring, ikke på oplevelse 
med lyd.  

 
Oprensning af Engsøen er sat til 2. halvår 2021 ”Søens Folk” træder til 

og hjælper. 

Der er kommet nyt træ på bænkene ved Guldsmedesøen – andre er 
repareret.  

 
Der er kommet lys ved stien fra Skrænten til Grønningen.  

 

Faldefærdige bygninger. 
Afsat flere millioner i puljen og denne omfatter nu også byer op til 

4000 beboere. 
De enkelte områder bedes sende ansøgninger ind til puljen for 

faldefærdige bygninger eller renovering. 
Send forslag til Carl eller John Christensen. 

 

 

7 Borgerinddragende 

aktiviteter  

Nye forslag: 

 

”Genstart af det frivillige arbejde” hvordan får vi gang i det hele igen 
efter Corona?? Gennemgået tidligere. 

 
Væk julemanden lørdag den 27. november 2021 kl. 10.00 med FDF 

orkesteret. Orkesteret er forudbestilt. 
 

Ny byudviklingschef: Bruno undersøger hans arbejdsopgaver og 

hvorfor titlen er ændret fra Erhvervsudviklingschef. 
 

 
 

 



8 Bordet rundt Strellev: intet  
 

Lindbjerg: intet 

 
Gårde: Er ved at lægge terrasse ved multihus. Fået tilsagn om 22.000 

kr. til byforskønnelse ved søen i anlægget.  
 

Krusbjerg: Møde i byen vedr krolf. Pga. stor tilslutning ønskes en 
udvidelse af klubhus.  

 

Ølgod: Byskovcenter mangler stadig ibrugtagningstilladelse. 
Hallen overvejer at etablere en paddle bane og søger fonde. 

Bestyrelsen har indsendt en bekymring omkring unge der opholder sig 
på taget der dækker det udendørs svømmebad. Kendskab til nogle, 

som gerne vil arbejde på at få vand i, så kontakt gerne Lars Stampe. 

 

9 Næste møde Forslag til årsmøde: Ny dato når forsamlingsforbuddet tillader. 

 
20/05 møde i trafikgruppen med Thomas Jaap og Bjarne Fly. 

 
19/08 kl.17.00-21.00 møde med Byrådet i Næsbjerghus.  

 
Næste møde: tirsdag d. 1 juni kl. 19.  

Håber på fysisk fremmøde. Nærmere besked sendes ud. 

 

10 Evt.  Ole: Har undersøgt mulighed for forskønnelse af/fjerne bøgehæk ved 

rundkørslen. En mulighed at det gøres til et punkt til de nye 

udviklingsplaner? Skal ind under trafikgruppen, hvis der skal søges 

noget. John Sandholm tager det med i trafikgruppen. 

Ole Andreasen træder ud af udviklingsrådet til næste årsmøde.   

Lone er inviteret med til næste møde. 

 

 

Konklusion: 
 

  


