
Referat 

Møde i Ølgod Udviklingsråd mandag den 29. oktober 2018 

 

Afbud fra: Søren, John C, John Aa 

  

1. Velkomst, dagsorden 

Dagsorden godkendt 

Velkommen til Henny Bentzen som er valgt som repræsentant fra Lindbjerg. 

 

2. Varde Kommune, FUR m.m. 

 

FUR: 

Sidste møde i år er den 15. november  

ØU synes ikke, at FUR skal blande sig i politikken om havvindmøller. I det hele taget er 

det svært at blande sig politisk i, hvad der sker i andre udviklingsråds områder.    

 

Efterårsmøde med byrådet: 

Den 1. november hvor Inga, Carl, Rudin og Ole deltager.   

 

Udviklingsrådenes fremtid: 

Helle Øst har kommenteret det udsendte forslag. ØU har ingen kommentarer 

 

Vores stemmer: 

Borgermøde den 17. november 2018 i Ølgod Hallerne for borgere i hele Varde Kommune. 

Inga og Ole er indbudte til at deltage. 

 

Ny dagligvarebutik i Ølgod: 

Netto overfor Rema på Østerbro – Østerbro bør ses som helhed. Lokalplanen for Ølgod bør 

også komme i spil og holdes i hævd. Infrastrukturen skal der også tages højde for. 

 

Østerbro 5: 

Varde kommune har købt bygningen. Østerbro 1 + 3 + 5 og området hvor der tidligere var 

materielgård – hvad skal der være på den store grund?  

 

3. Indvielse af lys og navngivning af søerne  

Indvielsen er den 7. november 2018 kl. 15:00 

Varde Kommune er vært ved drikkevarer, og Hotel Hjedding sponsorerer pølsevognen.  

ØU byder velkommen. Preben Friis Hauge indvier stierne med lys. Lars Teglgaard 

navngiver søerne. Klaus Bertram Friis kommer og fortæller om, hvad der findes i søen. 

Der kommer infotavler ved alle tre søer – i første omgang ved Guldsmedesøen. De to 

andre kommer i løbet af næste år.  

 

4. Jul i Ølgod 

Den 23. november 2018 – julemanden vækkes. ØU står for bookning og betaling af FDF 

orkester, som går i spidsen af optoget ned gennem byen til Vandtårnet. 

 

Den 9. december 2018 – ØUs julemand går rundt i byen kl. 11:00 - 13:00. ØU står for 

julemanden samt efterfølgende indkøb af gaverne. ØHE køber indpakket slik til sækken. 



 

Den 16. december 2018 – juleoptog. Varde Garden går som vanlig i front for optoget 

gennem byen. Som et nyt tiltag vil der blive vist en julefilm på Hotel Hjedding. ØU har 

ikke en rolle denne dag. 

 

5. Økonomi 

Gennemgået og godkendt 

 

Ansøgning fra Ølgod Byskovcenter: 

ØU har fået en ansøgning fra Ølgod Byskovcenter om kr. 10.000,00. Det er bevilget.   

 

6. Ølgod som demensvenlig lokalområde 

Møde den 22. november 2018 kl. 19:00. Mette Fuglsang fra Varde kommune og 

kommunalpolitiker Tina Agergaard Hansen står for mødet.  

Orienteringsmøde om hvad det vil sige at være et demensvenligt lokalområde.   

 

7. Nyt fra udvalgene 

 

Søndergade 77: 

Grunden ønskes ryddet op. Henrik Nonnegaard kommer med et oplæg.  

 

Trafik Herningvej/Vardevej: 

Der er et ønske om støjdæmpning evt. i form at en hastighedsbegrænsning. Forslaget er 

indsendt til Vejdirektoratet, og der er gjort opmærksom på den generelle trafikale 

situation ved Ølgod Efterskole, Xpedit, stor ny Rema mm 

  

8. Bordet rundt 

Gårde: 

Rigtig godt arrangement at være en del af kåringen i forbindelse med Fantastiske 

Fællesskaber. RolleRock i Gårde blev blandt de tre bedste, og Jels Vikingespil vandt. 

Julemarked i Multihuset og i STU  

 

Strellev: 

Det årlige ålegilde var et godt arrangement 

Der er holdt rejsegilde ved byggeriet af shelter / bålhytte 

Den 30. november er der julemarked med efterfølgende fællesspisning 

 

Spe 

Vandretur den 3. november pt med 100 deltagere 

 

Ældreområdet: 

 

 

Lindbjerg 

 

 

Krusbjerg: 

 

 

Ølgod: 

Infotavler bliver pt ikke til noget 



 

9. Evt. 

Den 1. november 2018 kl. 17:00 – efterårsmøde med byrådet 

Den 22. november 2018 kl. 19:00 i Kulturhuset 

Den 12. december 2018 kl. 18:00 på Hotel Hjedding – møde i ØU inkl. julefrokost, Camilla 

bestiller 

Den 21. januar 2019 kl. 19:00 

Den 20. marts 2019 – ØU årsmøde 

 

10. Godkendelse af referat 

  

Ref. v/Rikke Schønning 


