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Mødeemne:
No

Emne

Tekst

Aktion

Carl sender ud,
når han har
svar.

1

Velkomst

Gennemgået

2

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

Varde Kommune:
Bosætning som punkt på FURs efterårsmøde. Bosætningskonsulent er
bevilget – intet sket. Mangler velkomstambassadører.
Ole presser på. Skriver til Preben. Svar at det er på økonomiudvalg på
onsdag.
FUR: FUR og UR skal selv tage mere initiativ.
Oplevelser fra Forårsmødet med byrådet. Sker der noget?
Forsikring: Forsikring vedr. frivillige; Uklar skrivelse. Udførelse af
frivilligt arbejde skal godkendes ved kommunen. Det vil være
ønskværdigt at det kunne godkendes af UR
Afholdelse af arrangementer, byfester o.l.Det skal være nemt at
ansøge, men det er det ikke.
Eksempel: Efter godkendelse fra professionelt firma sendes ansøgning
til kommune og politi i Åbenrå. Afvist pga 2 forskellige foreninger; If
centrum søger men hoppepude er Krusbjerg teltholderlaug.
RUBAN: Generalforsamling. Rudin deltager. To foreninger i RUBAN.
Info og Forum og desuden et repræsentantskab. Der har længe været
ønske fra flere medlemmer at reducere RUBAN til én bestyrelse.
Hvis der ikke findes en bestyrelse i aften lukkes Ruban og ingen
hjemmeside længere. Tidligere bevilgede penge til PR falder bort hvis
Ruban nedlægges. Carl holder os opdateret
For gamle ting på hjemmesiden. Det skal holdes opdateret så kun det
nye ligger på siden.

Carl tager det
op i FUR.
Carl og Ole vil
tage fat på
folketingspolitik
er og få fokus
på det.
Evt. Christian
Rabjerg

Jesper

3

Byggegrunde i
Ølgod

Inga informerer. Ølgod står som nr to byggemodning 2020 ved
Skovkanten.
”Rockerborg” fjernes. Bevaringsværdige træer bliver.
Nyt 6 m grøn beplantningsbælte ved børnehave/sfo. Nuværende
læhegn er ikke pænt.
Faldefærdige huse: vil gerne have de gamle minkhuse væk. Inga er i
god dialog med ejer Quist. Vi hører nærmere.

4

Økonomi.

Gennemgået og godkendt.

5

Tidsbestemt
parkering på Torvet

Forespørgsel om ikke så meget P vagt i Ølgod fra ØHE (Kristine)
Kommunen omformuleret til afskaffelse. ØU ønsker ophævelse på
prøve i et år. Kontakt til Preben Friis-Hauge
Mange holder foran apotek. Og kører ind/ud på det røde. Vil prøve at
tage det op i forbindelse med lokalplaner. Evt lave markerede båse.

Carl

Parkeringsforbud på Sdr Egknudvej og Vestergade skal diskuteres.
Tages med til lokalplan. Oplagt i forbindelse med ny lokalplan
Rema1000
Arbejdsgruppe nedsat. Bliver kontaktet, når det går i gang.
P pladser i Storegade har været overvejet til at flyttes i modsat side.
Nuværende løsning bibeholdes. God løsning. Naturlig opbremsning så
kø ikke dannes.
6

Planlægge Late
Night 23/8

Tema kultur og skulptur
Pavillon bestilt.
Nye bolsjer?

Carl står for nye
bolsjer.

Forslag om orienteringsløb, hvor man finder noget ved skulpturer.
Et emne borger skal tilkendegive deres mening om.
Følgende godkendt:
Highlights - Det her arbejder vi med. Byggemodning 2020 Skovkanten.
Søerne. Cykelsti. Byskovcenter
Lægger op til dialog: ”hvad synes i? Hvad mener du? Har du flere
ideer?”

7

Spørgsmålspæle og
læringsbro ved
søerne

Vi har fået bevilget penge til infotavler og spørgsmålspæle.
Event efter sommerferien med skolen.
Læringsbro bliver behandlet til august. Dispensation er givet.

Mail sendes ud
for at finde de
sidste til at stå
der.

8

Nyt fra Udvalgene,
trafik, cykelstier,
juleaktiviteter m.m.

Inga gennemgået trafik tidligere.
Kurt fartbegrænsning. Han vil skrive en mail. De har misforstået. Han
vil have rykket 70 km ud til bækken mod Varde.

Kurt

Gårde: Cykelsti: Kontakt fra borger. Hjeddingvej 5. Bekymret for at
sende børn på cykel, da der holder maskiner og lastbiler i forbindelse
med nedgravning af gaslinje.
Strellev: Gennemgået cykelsti mod Strellev. Etape 1 og etape 2. Så der
er sti hele vejen fra Mejlvang ud mod Tarp (ændring af vejbane sving)
ud over golfbanen og retur. Tilkendegivelse fra beboere på vejen om
afgivelse af jord i tidligere dialog. Skal være i samarbejde med Ølgod,
da det vil være til gavn for både Strellev og Ølgod.
Kombineret motions og hjertesti? Problemstilling ved hjørnet mod
Tarp. Projektet kan ikke gennemføres, hvis ikke vejen flyttes.

John S. og Carl
undersøger med
Preben Friis
Hauge

Juleaktiviteter: Penge afsat til sponsorerer. Tidligere har FDF orkester
været sponsoreret fra ØU.
Kurt har bestilt et bord ved STU, der skal stilles ved søen. Ikke bevilget
herfra – aftalen var at prisen undersøges først.
Der afholdes stormøde vedr. demenscenter til september.

Kurt finder en
pris. Udsættes
til næste gang.

Krusbjerg: Sportsuge. Loppemarked. Godt besøgt.
Lindbjerg: Skolemarked afholdes.
Ølgod: Ølgod festuge. Ølgod løb godt besøgt. 400 løb. Årets Ølgod
borger: Bøje Meiner.
Stafet for livet næste weekend
9

Bordet rundt

Udviklingsplaner: Går rigtig godt med Byskovcentret. Går planmæssigt.
Der bliver taget jordprøver.
Et af de store fonde Realdania har oprettet Kulturhuset som en sag.
Det er positivt.
Stationsparken. Lagt ansøgning ind om at lave stationsparken pænt i
stand. Udviklingspunkt 7c
Kvie Sø
Ingen indikation af giftige alger. Mangler skiltning.
Ole
Mountain bike og løbere. Man skal overholde de afmærkede regler.
Mountain bike klub har sat forkerte str pæle op. Regler om
standardregler på max 1 meter.

10

Evt. herunder
næste møde.

26/08 i Gårde kl 18-19.30 19.30- sammen med Gårdefolk.
19/09 i Strellev, 23/10 i Lindbjerg, 28/11 julemøde)

Konklusion:

Flemming er
ansvarlig for
dagsorden for
Gårdeborgere.

