Referat
Møde i Ølgod Udviklingsråd mandag den 14. maj 2018
Afbud fra: Rikke, Rudin, Søren, Kurt
1. Velkomst og dagsorden
Godkendt
2. Varde Kommune, FUR, Budgetønsker, evaluering af forårsmødet.
 FUR møde 19/4 i Ansager.
o Valg af årets Landsby endte i omkamp og lodtrækning. Valget faldt på Tistrup.
o Nedsættelse / valg af deltagere til udvalg, som skal se på det fremtidige struktur og
arbejde i udviklingsrådene i Varde kommune. Afklaring og endelig valg af deltagere er
udskudt til næste FUR møde den 24/5.
 Budgetønsker. ØU har indsendt input til Lisbeth Linding, som bla. omfatter:
 Asfalt ved hallen,
 Almene bolig med lånegaranti,
 Strellev Sogneforening – driftstilskud til møllepladsen pga. manglende
indtægter fra Banko i Lyne.
 Ønske om nyt toilet ved stationen. Input fra Blomsterhjørnet om behov er
modtaget.
 Ønske fra Bøje Meiner om cykelsti ved Hjeddingvej (Dog Ikke behandlet i ØU)
 Evaluering af forårsmødet. Mødet var ikke videre udbytterigt. Kunne man ikke udnytte tiden
bedre på forårsmødet ved at fokusere på konkret udvikling (planer / projekter) i Varde
Kommune? Nu hvor så mange lokale ressourcer er samlet på et sted, så bør tiden bruges mere
konstruktivt.
3. Økonomi (Camilla)
Gennemgået og godkendt.
4. "Ølgods nye byrødder" Erhvervsgruppe under ØHE
Vi mangler ejerboliger til 3. generation i Ølgod by. Etagebyggeri eller rækkehuse eller lign.
Indledende ”brainstorm” møde med hvor og hvem har været afholdt. Skal koordineres med gruppen,
som arbejder for lejeboliger for at sikre en sammenhængende plan for byen. Udviklingsrådet holdes
orienteret om arbejdet i gruppen
Input fra Bruno. Byplanen fra 2004 er stadig aktuel og bør tages med i planlægningsarbejdet. Hvad
med en byplanlægger fra Varde kommune?
Punkt til videre drøftelse på kommende ØU møde
5. Bordet rundt.
Dialog om behov for toiletter i midtbyen. Input fra ØHE omkring detlajer i aftalen med kommunen
om toilet i midtbyen. Der arbejdes med ønskerne om etablering af toiletter ved stationen og
midtbyen i Ølgod.
Strellev. Grunden midt i Strellev er ryddet og ved at blive planeret.
Krusbjerg. Grillhytte er rejst. Der udestår et par udfordring med sagsbehandling i kommunen.

6. Nyt fra Udvalgene
Belysning. Bevillinger fra Dahls fond + udviklingspuljen gør det muligt at realisere etape 4.
Hvide striber ad cykelstien ad Bejsnapvej er malet op.
Hajtænder malet på begge sidder, hvor det røde felt krydser vejene.
Kommunen påbegynder snarest om renovering / reparation af stier ved søen.
Input fra ældrerådet. Ansager er ved at etablere en ”Demens venlig by” – hvad med Ølgod, nu hvor
Ølgod for demenscenter – skal det ikke også tænkes ind her? Punkt til dagsorden på næste ØU møde.
7. Evt. herunder dato for næste møde




Krusbjerg den 13/6 – kl. 18.30
Gårde den 20/8

8. Godkendelse af referat.
Per mail efter mødet.

Ref. v/Jesper E. Petersen

