Referat
Konstituerende møde i Ølgod Udviklingsråd
onsdag den 22. marts 2017
Afbud fra: Flemming, Carl, Camilla, John Aa, Asbjørn og Jan, Søren og Kurt kom senere

1. Velkomst, dagsorden
Goddag og velkommen til Søren Christensen
Farvel og tak for indsatsen til Asbjørn Gregersen og Jan Lillegaard
Dagsorden godkendt
Evaluering af årsmødet

2. Konstituering
Se også separat dokument
Formand: Inga Andersen
Næstformand: Jesper Elliot Petersen
Kasserer: Camilla Lund Hansen
Sekretær: Rikke Schønning Svarre
Repræsentant i FUR: Carl Holst
Forretningsudvalget: Inga Andersen, Jesper Elliot Petersen, Carl Holst og Rikke
Schønning Svarre
Revisor: Bøje Meiner (valgt på årsmødet)
Revisor suppleant: Kurt Theilgaard (valgt på årsmødet)

3. Varde Kommune, FUR m.m.
 Der har ikke været afholdt møde siden sidst
 Jesper har været til forpræmiere i Varde biograf vedr. ny ”Vi i naturen”-film
 Møde med byrådet den 16. maj kl. 17:00

4. Økonomi
Gennemgået og godkendt.

5. Hjemmeside, Ruban
Der mangles stof fra områdebyerne. Repræsentanterne fra områdebyerne i
Udviklingsrådet tager fat i deres bagland og sender stof til Jesper.
Carl og Jesper er ØUs medlemmer i repræsentantskabet.

6. Nyt fra udvalgene
 Udskiftning af lys i byen – Bruno
Det er bestilt og ligger i ordre


Cykelparkering - Jesper

Intet nyt – indvielse den 27. april kl. 16:00 (andet sted)


Cykelsti Tarmvej – John C
Intet nyt – indvielse den 27. april kl. 16:00 (første sted, mødes ved Grønnegade)



Trafiksikring - Bruno
Det røde asfalt i byen bør tages op til revurdering. Enten skal der laves fodgængerovergang, eller også skal der almindelig sort asfalt på.
Kan der komme flere skilte op i byen, som markerer, at der kun må køres 40 km i
timer?
Cykelstien fra Østerbro ønskes drejet rundt om hjørnet ned af Jernbanegade

7. Kommende aktiviteter
Cykelruter og kort – Ove
Har ikke hørt noget fra kommunen. Ove sørger for, at der sendes en rykker til
kommunen.
Asfalt på stierne - Ove
Der er store huller og andre ujævnheder rundt på stierne ved søerne
Bosætning til hjemmesiden – Camilla og Jesper
Sætte en tekst sammen som skal lægges på hjemmesiden
Den gamle legeplads bag Skrænten – Kurt
Inga sender en ansøgning til ”Vi i naturen” på et nyt sæt borde og bænke
Ny belysning – der er kun en lampe til at dække hele stien – Bruno

8. Bordet rundt
Krusbjerg
Generalforsamling i idrætsforeningen hvor der ud over bestyrelsen blev valgt en aktiv
suppleant. I forlængelse af klubhuset bliver der lavet en overdækket terrasse, så
klubhuset bliver mere til et multihus.
Gårde
Intet nyt
Strellev
Live streaming fra Århus Folkeuniversitet om øl – 25 deltagere. Et rigtig godt
arrangement. Næste tirsdag gentages det med et foredrag om solen.
Lindbjerg
Afslutning i gymnastik
Ølgod

Ældresagen
Der skal spares 3 mill. på området.

9. Evt.
Indvielse af cykelsti og cykelparkering den 27. april kl. 16:00 – mødes på Grønnegade
Næste møde onsdag den 10. maj kl. 19:00 – Bruno har kage med
Møde med byrådet den 16. maj 2017 kl. 17:00
Sidste møde inden sommerferien bliver den 22. juni kl. 19:00 – Rikke har kage med
Ref. v/Rikke Schønning

