Referat
Møde i Ølgod Udviklingsråd torsdag den 26. oktober 2017
Afbud fra: Jesper, Flemming, Rikke, Camilla, Kurt, Søren, John Å.,Lars
1. Velkomst, dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse til pkt. 6 og 7
2. Varde Kommune, FUR m.m.
FUR mødet blev afholdt den 23/10-2017 og Carl gav en orientering om de vigtigste pkt. på
dagsorden. Referat vil blive udsendt til ØU medlemmer når den modtages fra Lisbeth.
Næste FUR møde er den 11/12-2017.
3. Opfølgning på mødet med Thomas Jaap og Bjarne Fly
Mødet afholdt den 23/10 med deltagelse af:
Bjarne Fly og Kåre Fredsted, Varde Kommune;
Chr. Andersen og Niels Chr. Madsen, håndværker, Ølgod;
Bruno, Ove og Inga, ØU
Opdateret mødereferat fra 14/08-70 er vedhæftet.
4. Økonomi
Gennemgået og godkendt – ingen ændringer siden
5. Nyt fra udvalgene
Fortsættelse af cykelstien på Tarmvej (John C)
Projektgruppen meddeler at behovet for en forlænget cykelsti fra Ådumvej til Vallundhedevej vil
blive endnu mere påkrævet når den planlagte Biogasanlæg vil blive etableret i Ringkøbing –
Skjern Kommune vest for Varde kommunes grænse.
Projektgruppen mangler stadig midler til igangsætning af en natursti, mener stadig det er en
kommunal opgave.
Hjemmesiden (Jesper) P.g.a. afbud intet nyt her
6. Kommende aktiviteter
Julearrangement
ØU vil bevillige kr. 5.000 til et FDF orkester i.f.m. vækning af julemanden 24/11 – Bruno vil være
kontaktpersonen til ØHE
ØU’s julemand vil gå rundt i gaderne/butikker den 9. december fra 10-12.
ØU har bevilget kr. 2.000 til julegaver til børnene.
ØHE sørger for annonce i Ugeavisen - koordineres med Anette
Borde/bænke til Fristedet
2 stk. bænke vil ØU donere til Fristedet, bestilles hos STU kr. 6.000, og vil blive leveret efter
jul/januar. Kommunen har givet et affaldsstativ (træ).
6a. Nedbrydning Strellev.
Frustration over en påbegyndt nedbrydning af 2 huse i Strellev der er stoppet efter et hus blev
revet ned, nedbrydning af det andet hus (smedjen) er stoppet fordi kommunen nu pludselig har
fundet ud af, der måske kan være en olieforurening på grunden (hvorfor starter kommunen en
nedbrydning før en event. olieforurening er blevet undersøgt?)

Tage Johannesen, har efter en forespørgsel hos Preben Friis Hauge fået denne mail fra Thomas
Jaap den 4. oktober der lyder:
Jf. vores behagelige telefonsamtale (Tage Johannesen) i går skal jeg på skrift bekræfte at vi
afventer regions tilbagemeldning vedr. Håndtering af forurening. Vi håber på en snarlig afgørelse,
men sager af denne art kan tage 2- 24 mdr.
Hvis du skulle have yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontaktet mig.
ØU har den 26/10-2017 modtaget denne mail fra Tage Johannesen:
Jeg synes ikke man kan være bekendt, og stoppe halvvejs, jeg er sikker på at jeg ikke er den
eneste der har den mening, det kan man ikke byde os i de små samfund,
Vi knokler for at det ser pænt ud i byen, og vi er jo klar til og holde det i orden, når kommunen
er færdig, med og anlægge området.
En hilsen til rådet og Jeg håber i kan sætte lidt skub i det.
Vi er jo i fuld gang med cykelparken, skal plante skov sammen med Lyne friskole i uge 45, vi er
igang med klubhuset også, som skal have en støre omgang, så der er gang i den her i Strellev
NB Skitse over cykelparken er vedhæftet
7. Bordet rundt
Krusbjerg
Er kommet på hjemmesiden Ølgod.dk
Lindbjerg har udtrykt der er behov for alm. Boliger, lejeboliger i et plan til seniorer, der ønsker
at flytte til Ølgod.
Lindbjerg
Afbud
Gårde
Afbud
Strellev
- Forsamlingshuset har fået nyt tegltag på forhuset, udført af håndværker og med frivillig
arbejdskraft
- Mangler stadig penge til cykelbanen, der søges i fonde og der vil blive søgt LAG midler, derfor
vil et antal personer deltage i LAG workshop den 16/12-2017 for udarbejdelse af ansøgningen.
Der er ansøgningsfrist den 23/01-2018 og 27/06-2018.
- Århus Universitet afholder naturvidenskabelige foredrag i Strellev Forsamlingshus.
2 foredrag er blevet afholdt den 10/10 og 24/10 og de næste afholdes 31/10; 07/11; 14/11;
21/11; 28/11. Programmet er vedhæftet.

Ølgod
- Efter Torvet nr. 14 er blevet solgt, vil borgerne have garanti for der fortsat er et
offentligt H/D toilet i centrum. Bruno undersøger nærmere.
- Antallet af cykeltyverier på stationen er stort, især i dagtimerne. John C., undersøger
antallet af meldte tyverier hos politiet.

- Udenlandske lastbiler parkerer i længere tid på Kirkepladsen. En forespørgsel hos
menighedsrådsformand Anette Mette Strebel blev der svaret, at der faktisk ikke var
nogle problemer. Holder øje med udviklingen.
Ældrerådet
Valget til Ældrerådet er p.t. første prioritet.
8. Evt.
- Møde i ØU den 30. november 2017 kl. 18:00 i Ølgod Hallene
- Formanden har modtaget en mail og kommentarer fra Jesper vedr. hørringsvar for
opførelse af et biogasanlæg på Hjeddingvej. Mailen er vedhæftet separat.
9. Godkendelse af referat
Mødedeltagerne gav referenten (afløser) lov til at sende referatet på et senere tidspunkt.
Vh- Carl Holst

