
Referat 

Møde i Ølgod Udviklingsråd torsdag den 3. november 2016 

 

Afbud fra: Flemming 

 

1. Velkomst, dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Varde Kommune, FUR m.m. 

 FUR 

Møde den 23.11.16 

 

 Skolestruktur 

I flg. forslaget der er i høring, er Ølgod Skole stadig en overbygningsskole 

 

 Strellev med i udviklingsplan 

Hanne Jespersen har spurgt om Strellev vil være med i en udviklingsplan – takket ja fx 

mht. stadion 

 

 Erik Buhl har fødselsdag på torsdag den 10. november. Udviklingsrådene går sammen 

om en gave til ham. 

 

3. Økonomi 

Gennemgået og godkendt 

 

4. Årsmøde 2017 

Torsdag den 16. marts 2017 

Oplæg vedr. udviklingsplaner ved tovholderne 

Oplæg om Ølgod LIV og andre fonde 

Ølgod som iværksætter by  

 

5. Julemand og gaver i samarbejde med ØHE 

Lørdag den 10. december 2016 kl. 10.00-12.00 

Julemanden går rundt i butikker og i gaderne. Børn må aflevere en ønskeseddel til 

julemanden med et ønske på op til 200,00 kr. 

 

6. Ansøgning fra Ungdomshuset om tilskud til bane 

65.000 kr. asfalt 

60.000 kr. flytbare ramper 

5.000 kr. diverse fx pullerter til at stoppe indkørslen  

Der er givet tilsagn om støtte fra forskellige sider 

ØU vil gerne give et bidrag på ca. 20.000,00 kr. til ramperne 

 

  



7. Web/hjemmeside/Ruban 

Opfølgende møde med ØHE vedr. fælles platform. Begge parter kan se en fordel. Annette 

fra ØHE har sendt et forslag til Ruban om hvordan vi gerne vil have det til at se ud. Carl 

har haft møde med Ruban efterfølgende. Der er en test side på vej.  

1. januar 2017 kommer der en side vi alle kan teste på 

1. februar 2017 skal siden være kørende 

Rikke sender mail til Tistrup Mediehus som opsiges pr. 1. december 2016 

Rikke vælges ind i arbejdsgruppen i sted for Asbjørn 

 

8. Nyt fra udvalgene 

 Udskiftning af lys i byen 

Bruno har haft møde vedr. ombytning af lamper mm. Det tegner positivt. Bruno 

arbejder videre med opgaven  

 

 Cykelparkering 

Skelettet er sat op og der er lagt tag på. Senere kommer der glassider op sammen 

med en cykelpumpe og nogle skabe. 

 

 Cykelsti Tarmvej 

Det er godt i gang. Det forventes, at der er asfalt på inden jul. 

Der er skuffelse over at cykelstien ikke går helt ud til Vallundhedevej. Lodsejerne har 

givet jorden til projektet og økonomien er også på plads, men kommunen giver 

afslag. ØU tager fat i kommunen. 

   

 Trafikløsning i Grønnegade 

Der er malet 40 km i timen på asfalten 

Der er sat blinkende fartmålere op 

Næste skridt bliver at politiet står der  

 

 Udviklingsplaner 

Statusmøde midt i oktober om hvilke projekter der får midler fra kommunen. Der var 

3 projekter fra Ølgod, som havde søgt.  

Ølgod Byskov fik bevilget 500.000 kr., og Centerpassagen fik bevilget 50.000 kr. – hvis 

folkene bag projekterne selv finder tilsvarende beløb. Sportscenteret fik ikke tildelt 

midler. 

Den 7. december 2016 er projekterne i Udviklingsplanerne indbudt til workshop på 

kommunen, hvor der vil være mulighed for at få besvaret spørgsmål  

Næste møde er den 13. marts 2017 i Ølgod Hallerne 

 

 Branding 

ØU har været rigtig godt med i både Ugeavisen og JV 

I denne uge af Ugeavisen er der et stort indlæg om iværksættere i Ølgod 

Senere kommer der et indlæg om nybyggere i byen 

 

 Børneskov og borde/bænke ved søerne 

Børneskoven er indviet 

Varde Kommune ”Vi i Naturen” har sponsoreret borde/bænke  

STU skal til foråret lave nogle ”redskaber” til at aktivere børnene med 

 



 Rødt asfalt ved brugsen 

Det ender galt en dag, da ”folk” bruger det som et fodgænger felt, hvilket det ikke 

er.  

 

9. Kommende aktiviteter 

 Cykelruter/kort/skiltning 

Ove er forsat på sagen 

 

 Sankthans 

Spejderne vil gerne være med igen under andre omstændigheder end de nuværende. 

Jesper, Inga og Rudin snakker videre om det 

 

 Søerne 

Bag Engdraget – bliver renset op i efteråret 

Bag Solvænget – der kommer nogen og ser hvad der skal gøres 

 

10. Nyt fra  

Strellev 

Ålegilde med 105 deltagere 

Fælles spisning den 25. november 

Julemarked den 26. november 

  

Krusbjerg 

Vejlevej/Adelvej er et farligt kryds – Varde Kommune og politiet afviser sagen 

 

Lindbjerg 

J-dag i forsamlingshuset 

 

Gårde 

 

Ældrerådet 

Ingen ting 

 

11. PR 

Løbende omtaler og billeder i Ugeavisen 

 

12. Evt. 

 Næste møde den 1. december 2016 kl. 18.00 på Hotel Hjedding – julefrokost 

 Andet møde den 12. januar 2017 kl. 19.00 - Ove har kage med 

 Årsmøde den 16. marts 2017 kl. 19.00 – afbud fra Lars 

 

Ref. v/Rikke Schønning 


