Referat
Møde i Ølgod Udviklingsråd onsdag den 13. juni 2018
Afbud fra: Camilla, Søren – John Aa, Bruno
1. Velkomst, dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Varde Kommune, FUR m.m.
2 nye medlemmer i FUR. Referatet og en oversigt over medlemmer er sendt ud af Carl.
FUR lægger op til at invitere (lokale) byrådsmedlemmer med til møderne i
udviklingsrådene. Referaterne fra ØUs møder sendes til de lokale byrådspolitikere.
Politikermøde på Hotel Hjedding den 25. september 2018 kl.19:00
Ryslinge, Gludsted og Fejø er med i kampen om at blive årets landsby.
Persondataforordningen:
Billeder taget på fx årsmødet må gerne lægges ud på nettet, da det vurderes af folk er
mødt frivilligt op. Billeder af børn må til gengæld ikke lægges ud.
ØUs medlemmer skal slettes på hjemmesiden, når de fratræder, så de ikke figurerer
mere i ØU.
Carl har ansvaret for at holde øje med, at vi behandler data korrekt.
3. Udviklingsrådenes fremtidige virke
Det, som udvalget arbejder med, kommer op på FUR-møderne. Arbejdsgruppen har første
møde i morgen torsdag den 14. juni.
4. Info om mødet med repræsentanter fra Ølgod Skole
Møde med Lene (skoleleder), Bent Jensen (formand for skolebestyrelsen) og Lars
Teglgaard.
Et vigtigt punkt er A-bygningen. Den er klassificeret som fredet i gruppe 3, og der skal
derfor tages flere hensyn end oprindeligt antaget. Bygningen bliver derfor ikke væltet i
sommerferien, men der arbejdes på en løsning til senere på året. Derefter står der en
større grund, som der skal tages stilling til, hvad skal bruges til. Der følger ikke rigtig
penge med til grunden, så der skal tænkes kreativt, hvis der skal være andet end græs.
Der har været forskellige analyser af trafikken omkring skolen. De giver ikke anledning
til, at der skal foretages de store ændringer.
5. Demens-venlig by
Mette Fuglsang er projektleder i Varde Kommune. Hun kan komme ud og hjælpe med at
afholde et borgermøde og fx give fif til byens butikker, hvordan de skal tackle, når der
kommer demente borgere ind og handler, samt hvordan den almene medborger kan
hjælpe med håndtering i trafikken. Ove tager kontakt til Mette Fuglsang og til Kirstine
Faber, ØHE
6. ØU og Late Night den 31. august
ØU deltager, og Inga og Jesper arbejder videre med opgaven.
7. Mælkefestival den 15. – 16. september
ØU deltager ikke med en stand.

8. Økonomi – indvielse af lys på stierne
Gennemgået og godkendt
Master og lys er bestilt til sidste etape. Indvielse afholdes når sidste etape er på plads.
9. Jul på Torvet
Inga og Rikke har været til en generel snak med Kirstine Faber, ØHE omkring jul i Ølgod.
Der er forslag om, at der kommer nogle boder op mellem Apoteket og Søs ved Late Night
den 23. november for at skabe lidt ekstra julestemning. Rikke kontakter dem, der
tidligere har haft en bod ved Jul på Torvet.
Der ønskes musik, når julemanden skal vækkes – ØU kan være økonomisk behjælpelig
med det som borgerinddragende aktivitet.
9.a Vejformænd
Rikke orienterede om, hvordan det foregår i Hodde/Tistrup.
10. Bordet rundt / nyt fra udvalgene
Krusbjerg
Lindbjerg
Gårde
Hver onsdag spilles der på duerne i multihuset
Strellev
Ølgod
Kurt har et ønske om at få 70 km zone fra rundkørslen og ud mod Varde om til bækken i
håb om at få støjniveauet bragt ned. Forslag om at han kontakter Ølgod Efterskole for at
høre, hvad de gjorde for at få 70 km området udvidet den anden vej ved rundkørslen.
Ældrerådet
Fortove i Nørreallé og Nørregade er der fokus på
11. Evt.
Møde i ØU/Gårde den 20. august 2018 kl. 18:00
Møde i ØU den 19. september 2018 kl. 19:00 – Ole har kage med

12. Godkendelse af referat

Ref. v/Rikke Schønning

