
Referat

Møde mellem ØU, Krusbjerg/Lindbjerg og UR Skovlund/Ansager den 13. juni 2018

Introduktion af fremmødte

IF Centrum: 

Snak om at søge godkendelser ved arrangementer
Der er godt nok mange ting, der skal søges godkendelse til, men det går rimeligt, da der kun er 
et sted/en person i Varde kommune, der skal søges hos. 
Det koster 5.000,00 kr. at få en hoppepude godkendt. Skovlund Efterskole og IF Centrum snakker
sammen og laver erfaringsudveksling. 

Samtaler med Kommunen angående klipning af græs er tilbagevendende hvert år. Det er dog en 
ordning, der ikke kan omgås. Dette for at udnytte kommunens midler bedst muligt.

Grillhytten og klubhus skulle gerne blive det nye samlingspunkt.

Krusbjerg borgerforening:
Der arbejdes på at få Krusbjergvej 13 revet ned. Henrik Rasmussen på Varde Kommune er 
tovholder og er i dialog med ejeren af bygningen.

UR Skovlund/Ansager:
UR fremtidige virke. Skovlund/Ansager frygter en sammenlægning, der følger skoledistrikterne, 
så der vil komme en sammenlægning med Agerbæk/Næsbjerg. Det ønsker Skovlund/Ansager 
ikke. Skal områderne gøres større, ønskes der en sammenlægning med Ølgod.

Cykelsti Skovlund – Krusbjerg. UR Skovlund/Ansager ønsker at høre fra ØU, at ØU ønsker at give 
tilsagn om at pege på cykelstien – gå fælles front over for kommunen. Der er meget tung trafik 
på vejen, og på strækningen ligger der en skoleskov, som der pt kun kan benyttes ved transport i
bil eller bus. Ved at der kommer en cykelsti, vil skoleskoven kunne komme meget mere i brug.

Ud over en cykelsti stilles der forslag om en cyklistvenligvej fra Ølgod til Kvie Sø.

Turisme. Der blev for et par år siden nedsat et turistudvalg i Ansager for at lokke turister til. 
Idéer er fx et event i jagtforeningen  

Busser (infrastruktur). Plan og teknik ved Varde kommune kan kontaktes. Ikke noget konkret 
behov i ØU pt

Erhverv. Dialog om hvordan man kan samarbejde, fastholde og udvikle arbejdspladser i området
(iværksætteri, lånemuligheder m.m.), da arbejdspladser er det aller vigtigste for at få et
skattegrundlag, så vi kan få det, vi alle sammen ønsker os.



Eventuel:
Skovlund/Ansager demensvenlig by – de har brugt Mette Fuglsang. Det er stadig kun meget 
teoretisk og ikke noget konkret i forhold til demente og deres pårørende. Dog er byens butikker 
og erhvervsdrivende undervist i, hvad de kan gøre i en handelssituation. 

Der er et ønske om, at der kommer borde/bænke-sæt ved Kvie Sø. Ansager melder, at der 
arbejdes på sagen.

Ref./Rikke Schønning, ØU


