Referat
Møde i Ølgod Udviklingsråd torsdag den 22. januar 2018
Afbud fra: Rikke Svarre, John Aboe, John Christensen.

1. Velkomst, dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Varde Kommune, FUR m.m.
FUR:
a. Forårsmøde 18. April. Punkter diskuteres på næste FUR møde. Sidste gang var der fokus på
turisme. Input:
i. Forslag om tema om erhverv og bosætning.
b. Kort diskussion om spørgeskemaet om udviklingsrådets virke.
c. Ansøgning til Landsbyforskønnelse. Strellev har indsendt en ansøgning.
d. Løbende Aktionsliste med kommunen. Der kommer et møde med Jørgen Jelling fra Varde
kommune. Herefter vil aktionslisten blive opdateret.
e. Input til Interview ved formanden for udviklingsrådet den 23/1 omkring hvad Ølgod
Udviklingsråd arbejder med, og hvad der er fokus. Herunder:
i. Ølgod iværksætternes by
ii. Byen med flest industriarbejdspladser i Varde Kommune
iii. Behov for at kommunen fortsat servicerer erhvervslivet på højt niveau
iv. Bosætning herunder gode skoler og børnepasning. Fokus på Kultur og fritid
herunder ombygning af kulturhuset i Ølgod.
f. Ovenstående snak om bosætningen afledte diskussion om fremtidigt fokusområde omkring
bosætning:
i. Behov for lejeboliger i Ølgod og lokalområderne. Også i det ”høje” prisleje.
ii. Prisleje for grunde ved skoven.
iii. Demografi udvikling i Ølgod og lokalområdet – hvad betydning for det om 10år?
iv. Behovsanalyse for lejeligheder og ejerlejligheder. Samle data og behovet et sted /
nedsættelse af arbejdsgruppe?
g. Behandling af biogas sker på næste byrådsmøde.
h. Ølgod Fonden. Udpeget af byrådet: Lars Teglgaard, Bøje Meiner, Lasse Rahbek Ottesen,
Tina Agergaard Hansen.
i. Østerbro 1 og 3. Varde Kommune er i gang med udbudsmaterialet.

3. Økonomi
Gennemgået og godkendt

4. Planlægning af årsmødet 15.03.2018
Dagsorden, budgetforslag og regnskab gennemgået. Carl sender dagsorden til foreningerne. Debat
med nyvalgte byrådsmedlemmer fra Ølgod. Punkter/forslag til debat med Byrødder sendes på
mail til Inga.
5. Evaluering, borgerinddragende aktiviteter i forbindelse med jul.
Projekt med julemanden gik efter planen. God dækning i Ugeavisen. Tidspunkt for næste år skal
diskuteres med ØHE når vi kommer efter sommerferien.
6. Kommende aktiviteter, lys langs stierne (Bruno, Ove, Inga) (Borde/bænke Fristedet,
Flemming, Inga) nye punkter?
Lys langs stierne:




Kabel + første lysmaster kommer i denne uge
En del frivillige har meldt sig til at hjælpe. Bent og Gerda koordinere
Etape 4. Der mangler 320.000,- der er indsendt 4 ansøgninger til forskellige puljer.
Der indsendes ansøgning til SE.

Borde / bænke v. legepladsen Fristedet. STU er i gang med dem. Vi forventer at få dem leveret
lige inden Påske. Dato for et lille indvielsesarrangement skal fastsættes. Gerne omkring Påske og
koordineres med bestyrelsen for legepladsen.
7. Offentlige toiletter i Ølgod (Bruno)
Løsning for toilettet bliver diskuteret på næste ØHE møde. Følges op på næste møde.
Vurdering af, hvad toilettet ved stationsbygning kan sættes i stand for. Besigtigelse planlægges.
Bruno undersøger, hvad en rustfriløsning koster.
8. Cykeltyverier i Ølgod (John C.)
John C. er i dialog med nye Politichef i Varde. Han vil gerne komme til Ølgod for et infomøde i
Hallen omhandlende hvad der kan gøres for at forhindre cykeltyverier. Forskellige præventive
forslag blev diskuteret.
9. Udviklingsplaner, Byskovcenteret, Kulturhuset. Byskovscentret:
Der er samlet over kr. 800.000,- ind. Projektet kan nok komme ind under Varde Kommune, da det
bygges sammen med kommunale bygninger. Der bliver et møde med Mogens Pedersen fra Varde
kommune.
Kulturhuset: Indledningsvis blev der sat kr. 200.000 til udarbejdelse af et visionsprojekt. Ved
seneste budget er der sat 300.000,- til det videre arbejde. Der er nedsat en arbejdsgruppe
bestående af formand og næstformand for det nye Kultur og Fritids udvalg, direktør for Varde
museum og chef for Kultur og Fritid, formand for Drabanterne, formand for projektgruppen samt
formand fra Ølgod Udviklingsråd. Der barsles med tanker om etablering af kulturhusets venner.
10. Bordet rundt.
Møde i ØHE den 23. januar
Ålegilde Lindbjerg er aflyst.
Generalforsamling i Ølgod Borgerforening den 27/2
Den forhenværende Kro i Gårde er under tvangsauktion

Nytårsgalla i multihuset lørdag 27/1. Multihuset under ombygning skal gerne være klar.

11. Evt.
Næste møder:
Årsmøde torsdag den 15. marts 2018 kl. 19:00
Næste ordinære møde onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:00. Ove medbringer kage.

12. Godkendelse af referat
Referatet gennemlæses og rundsendes.

Ref. v/Jesper E. Petersen

