Referat
Møde i Ølgod Udviklingsråd torsdag den 18. august 2016

Afbud fra: John C. og Jan

1. Velkomst, dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Varde Kommune, FUR m.m.
 FUR-møde den 17. august 2016
o Referatet fra mødet sendes ud
o Møde med økonomiudvalget den 21. september september
 Præsentation af de nye film
 Vækst og tiltag i Varde kommune
 Drøftelse af de enkelte byers profil – samt udviklingsrådenes rolle
fremover
o Kursus – rekruttering af frivillige den 21. september. Hvem deltager fra ØU?
Meld til Carl
o Årets landsby markeres den 3. september i Nymindegab med forskellige
arrangementer, som er programsat
o Mælkefestival i Helle Hallerne den 16. – 17. september. Meld til Carl i forhold
til at hjælpe med at passe standen
o Kommunen har modtaget et forsikringstilbud fra Topdanmark på at forsikre
udviklingsrådets medlemmer samt de eksterne som hjælper til ved
arrangementer
 Der blev optaget en film i tirsdags i Ølgod om Ungdomshuset, fodgængerfeltet på
Østerbro og Sundhedshuset. Der blev optaget i 2,5 time, som skal kortes ned til ca. 45
sekunder. ØU modtager filmen til gennemsyn ca. den 1. september. Den skal
fremlægges til mødet med økonomiudvalget den 21. september
 Skolestruktur-møde – Jesper har deltaget og talt Ølgod sag.
Det næste er, at politikerne får de idekataloger, som de forskellige arbejdsgrupper
har udarbejdet
 Bosætnings-møde – Inga og Carl har deltaget
Hvis der skal ske lukninger, skal det være politikernes ansvar og ikke udviklingsrådene
 Thomas Jaap kommer til Ølgod den 23. august for at se byen. Mødes på Torvet kl.
9.00. Send mail til Inga med steder, som ønskes vist frem
 Lokalplan-møde den 29. august 2016 kl. 18.30 på Rådhuset – Bruno, Jesper og Inga
deltager
ØU foreslår, at der skal laves en oplyst sti fra campingpladsen til stadion
Byskovcentret er pt forkert placeret på kortet
Bevaringsværdige bygninger i Ølgod er blevet tjekket af Inga og Bruno. De bygninger
der ligger uden for Ølgod by tjekkes af forskellige rådsmedlemmer. Der meldes
tilbage til Inga

3. Web/hjemmeside
Carl, Asbjørn og Jesper har afholdt møde med Anette ØHE. Der arbejdes på at Ruban
tilpasses vores behov, især kalenderfunktionen skal forbedres. Arbejdsgruppen arbejder
videre…

4. Økonomi
Gennemgået og godkendt

5. Lægesituationen i Ølgod
Tyge Nielsen er indkaldt til møde af Venstre sammen med Erik Buhl for at se, hvad vi kan
gøre for at ændre læge-situationen i Ølgod
Offentlig møde med politikerne på Hotel Hjedding den 20. september kl. 19.00 – her skal
problemstillingen også diskuteres

6. Jul på Torvet
Droppes og ØU overvejer et alternativ på et andet tidspunkt af året
ØU vil fx gerne overtage arrangementet på Sct. Hans Aften fra Borgerforeningen. Et stort
flertal i byen ønsker at bålet tændes kl. 19.30 og krydres med nye tiltag, som skal lokke
byen til fælles midsommerfest.
Asbjørn kontakter Anette ØHE om hun har et forslag til

7. Nyt fra udvalgene
 Belysning i byen – udskiftning er påbegyndt. De nye LED-pærer kan skrues op og ned i
lysstyrke i stedet for at hver anden skal slukkes.
Der er bevilget ca. 60 lamper til midtbyen. Bruno har været i Varde for at se efter en
egnet model, og han foreslår den model, der anvendt på Skansen og i Arnbjerg
 Cykelparkering – arbejdsgruppen indkaldes i nær fremtid og bliver præsenteret for
det forslag der ligger
 Cykelsti – Tarmvej kører efter planen. Arbejdet påbegyndes omkring september og
forventes færdig i december.
 Asfalt – næste område er Mejlvænget
 Ølgod CityMap – ændring: VIVA-gardiner er lukket samt nyt billede af Vandtårnet, da
der er kommet nyt tag på
 Udviklingsplaner, intet nyt siden sidste referat
 Branding af Ølgod mm – uge 39 og 40 kommer der et større tillæg i Ugeavisen og
JyskeVestkysten om virksomheder fra bl.a. Ølgod
 Søen ved rundkørslen og den lille sø derefter bliver renset her i efteråret. Søen bag
ved Solvænget bliver beset af fagfolk, som skal tage stilling til, hvordan den skal
gøres ren
8. Kommende aktiviteter
 Cykelruter – Ove er i gang
 Dagplejerne ønsker bord-bænke-sæt 3 steder ved søerne. ØU køber 3 sæt og sætter
op. Varde Kommune ansøges om tilskud samt flisebelægning under



Der er stillet forslag om at få lavet en børneskov i Ølgod ved banen på Lynevej (den
lille lund ved viadukten). STU kontaktes af Inga og Ove for at høre, om de kan lave
redskaberne dertil

9. Nyt fra lokalområderne
Ældre rådet

Krusbjerg

Strellev

Gårde
 Rollerok i næste weekend
 Der er repareret fortov
Lindbjerg

10. PR
 Vandtårnets venner har lavet billeder, som kan købes som tegn på medlemskab

11. Evt.


Næste møde er den 29. september 2016 kl. 19.00 – Ole sørger for tapas eller lignende
samt rødvin

Ref. v/Rikke Schønning

