
Referat 

Møde i Ølgod Udviklingsråd onsdag den 10. maj 2017 

 

Afbud fra: Ole – John og Ove  

 

1. Velkomst, dagsorden 

Dagsorden godkendt 

De i udvalget, der ikke har en jakke, kan kontakte Henrik Din Tøjmand og få en bestilt 

 

 

2. Varde Kommune, FUR m.m. 

 Årets landsby i Varde kommune er Ansager. Ansager er med i dysten om at blive 

årets landsby i Danmark. 

 Kommunen har stoppet alle større anlægsprojekter. Udviklingsplanerne bliver 

sikkert ikke berørt – FUR følger op på det. 

 Møde med byrådet den 16. maj – emnerne er blandt andet udviklingsplaner samt 

et oplæg om landsbyklynger ved Karsten Blomberg Hansen fra DGI. 

Udviklingsrådene sidder samlet. Carl genfremsender dagsordenen. 

 Budgetønsker 

o Projektet om trafiksikkerhed i Grønnegade – 518 biler målt: 32 fik bøder 6 

fik klip i kørekortet. Ønsket om fodgængerfelt kan ikke efterkommes. 

Stationære fartmålere afprøves. 

o Det røde asfalt – der er for få fodgængere til at lave fodgængerfelter. Der 

er stillet forslag om at lave ”hajtænder”, så det bliver markeret for 

fodgængerne, at det ikke er fodgængerfelter. 

o Ønsker om cykelstier – afslag på strækningen fra Ådumvej til 

Vallundhedevej. Kommunen vil gerne hjælpe med alt det formelle, men 

beboerne skal selv finansiere det. SE-fonden kunne være en mulighed at 

søge. Cykelstien mellem Ølgod og Strellev er sat i bero på ubestemt tid. 

o Der er ønske om et toilet ved stationen. Ved toilettet på Torvet ønskes der 

film i vinduet.   

 

 

3. Økonomi 

Camilla og Inga har talt med Den Jyske Sparekasse, og det er besluttet at skifte dertil. 

Økonomien er gennemgået og godkendt.  

 

 

4. Hjemmeside/web 

Der mangles billeder og tekster fra Gårde og Lindbjerg. Der må gerne linkes op til 

eksisterende sider. Der ud over mangles der billeder af nogle ØU-medlemmer. 

Orientering om generalforsamlingen i Ruban den 7. februar. ØU opfordrer til en mere 

enkel struktur.  

 

 

5. Evaluering på afsluttede projekter 

 Cykelsti til Ådumvej og cykelparkering 

Godt med PR både før og efter indvielsen. Fint fremmøde 



 

 

6. Nyt fra udvalgene 

 Udskiftning af lys i byen 

I løbet af maj/juni skulle arbejdet gerne påbegyndes 

Bruno følger op på Voldgade, stien ved Skrænten samt stien ved legepladsen Fristedet 

 

 Forlængelse af cykelsti på Tarmvej 

Arbejdet fortsættes 

 

 Asfalt/rampe ved ungdomshuset/hallen 

Der har været billeder på facebook, så projektet er måske færdig 

  

 

7. Kommende aktiviteter 

 Cykelruter og kort  

 

 Brædder til bænke bag Skrænten 

Kurt tilbyder at renovere det nuværende bord/bænkesæt.  

 

 Udviklingsplaner, Strellev 

SLGU har gang i et projekt, som hedder Strellev fritids- og cykelpark. ØU støtter op 

om projektet. 

 

 Sankt Hans i Ølgod 

Tages op på næste møde i Borgerforeningen. Jesper tager kontakt til Hans Vestager, 

om at bålet ønskes tændt senest kl. 20:00 

 

 Kapelanhaven 

Åbning den 2. juni kl. 13:00 ved Erik Buhl. Der kommer lys og bænke op i parken. Pt 

er der en del skulpturer opstillet i parken i forbindelse med Skulpturudstillingen  

 

 

8. Bordet rundt 

Krusbjerg 

Generalforsamling i vandværket og borgerforeningen – et emne var at omdanne klubhuset 

til et multihus. Der skal ske renovering af taget, og hele klubhuset skal efterisoleres. Der 

ud over ønskes klubhuset udvidet med et grillhjørne. 

Der er startet pode-fodbold med 20 spillere. 

 

Gårde 

Der er grillaften den førte fredag i hver måned.  

Der er kommet ny belægning på P-pladsen ved multihuset, og den er blevet udvidet. 

STU har efterhånden en del dyr: 6 høner, 9 geder, 2 grise og der kommer 2 heste. 

 

Strellev 

Sponsorcykelløb den 15. maj 2017.  

Der er 3 konfirmander i år. 

Der er Sankt Hans i Brinkene. 

 

 



Lindbjerg 

Kræmmerne fra IF Centrum afholder cyklesponsorløb i forbindelse med sportsfest. 

 

Ølgod 

Grunden på Nørregade er blevet gravet ud til bebyggelse 

Byskovcenteret arbejdes der fortsat med 

 

 

9. Evt. 

Møde med byrådet den 16. maj 2017 kl. 17:00 i SportsPark Blaavand  

Møde i ØU den 22. juni 2017 i Kulturhuset kl. 19:00 – Rikke medbringer kage 

Møde i ØU den 14. august 2017 i Kulturhuset kl. 19:00 – Flemming medbringer kage 

Møde med økonomiudvalget den 17. august  

 

 

10. Godkendelse af referat 

Ref. v/Rikke Schønning 


