
Referat 

Møde i Ølgod Udviklingsråd mandag den 21, januar 2019 

 

Afbud fra: Rudin, Camilla, Bruno, John Aa 

  

1. Velkomst, dagsorden 

Dagsorden godkendt med få tilføjelser til nogle af punkterne 

 

2. Varde Kommune, FUR m.m. 

Lokalplanen: 

Der kan sendes indvendinger ind frem til den 13. februar 2019 

 

Ambulancen i Ølgod: 

ØU har indsendt en skrivelse med kommentarer til regionens planer om ambulancernes 

fremadrettede placering.  

 

FUR: 

Næste møde er den 6. februar. 

 

UR Vision 2.0: 

ØU har ikke flere kommentarer til udspillet. 

 

Årets Forening: 

ØU har indstillet RolleRock. Det bliver afgjort i marts. 

 

Ruban: 

Der er generalforsamling den 21. marts på Hotel Hjedding. Der er mulighed for at vælge 

nogen ind i repræsentantskabet. Ole må vælges ind som suppleant. 

 

Landdistriktpuljen: 

Kan søges senest den 12. marts 2019 af byen under 3.000 indbyggere 

 

3. Planlægning af årsmødet 

Årsmødet er den 20. marts. 

Dagsorden ifølge vedtægter 

Annonce bliver betalt igennem FUR – skal indsendes til Lisbeth 

Omtale sendes til Ugeavisen og lægges på hjemmesiden 

Carl er flyttet til Ølgod, så Strellev skal have fundet en ny repræsentant. 

Rikke og Søren genopstiller ikke som ildsjæle. 

Lars Theilgaard kommer og fortæller om sine opgaver i byrådet – debat med de 

fremmødte i salen 

Regnskabet for 2018 samt budgettet for 2019 blev gennemgået og godkendt af ØU. 

Regnskabet sendes til godkendelse ved revisor    

Camilla går på barsel, men hun vil gerne fortsat fungere som kasserer  

 

4. Økonomi 

Gennemgået og godkendt 

 



5. Strellev Cykel og Fritidspark 

Med tilskuddet fra ØU har gruppen nu alle pengene til deres projekt. Super godt arbejdet 

af gruppen  

 

6. Fodgængerfelt, lys og hvide striber 

Fodgængerfeltet på Østerbro er opfrisket med ny-opmalede striber og med nye pærer i 

lamperne 

Ove laver en liste over andre steder i byen, der mangler optegning 

 

7. Demensvenlig Ølgod 

Der er 5 i styregruppen. De arbejder videre med konceptet, og på sigt kommer der fokus 

på både pårørende, foreningsliv, forretningsliv m.m.  

Varde kommune har et tilbud om økonomisk og juridisk rådgivning med 4 datoer i Ølgod 

Varde kommune har et træningstilbud mandage og torsdage på Aktivitetscenteret   

 

8. Event ved søerne med Ølgod skole og Varde kommune 

Der er et møde på skolen vedr. arrangementet på torsdag den 24. januar kl. 14:30. Inga 

og Henny deltager fra ØU 

 

9. Nyt fra udvalgene 

Cykelsti Krusbjerg – Skovlund: 

Stien mellem Skovlund og Adelvej er godkendt.  

 

Lys på stierne: 

De sidste 4 lamper er sat op. Der er tyndet ud i beplantning og sat nyt rækværk op ved 

slusen. Søen bliver renset op inden for et par måneder. 

 

Udviklingsplanerne 2020: 

Der er forslag om at gennemgå planerne – nogle opgaver er klaret og kan vinges af. Det 

kunne være et forslag at afholde en borgerinddragende aktivitet, så der i fællesskab blev 

lagt nogle nye fremtidsplaner.   

 

Faldefærdige bygninger: 

Carl, John C og Jesper laver en liste over områdets faldefærdige bygninger og medbringer 

den til næste møde 

  

10. Bordet rundt  

Gårde: 

Der er søgt fritagelse af ejendomsskat for Multihuset. 

Fortovene er næsten repareret  

Der er talt med kommunen vedr. nedrivning af kroen  

RolleRock afholder koncert i TRIM Tistrup den 17. februar – RolleRock er den 1. juni på 

skolen 

Seniorklubben mødes hver anden torsdag 

Nytårstaffel den 24. februar 2019 

 

Strellev: 

Intet nyt 

 

Lindbjerg 

 



 

Krusbjerg: 

Har haft møde med en repræsentant fra DGI med henblik på at få samlet områdets 

foreninger – en øjenåbner for hvor mange positive ting der sker i området 

Nytårstaffel med 45 deltagere  

 

Ølgod: 

Der er generalforsamling i Borgerforeningen den 28. februar 2019 på hotellet. Der er 

mulighed for fællesspisning inden mødet.  

 

ØHE oplever en medlems fremgang af små erhvervsdrivende.   

 

Ældreområdet: 

 

 

Spejderne og de kirkelige organisationer: 

 

 

11. Evt. 

Mandag den 4. marts 2019 kl. 19:00 – Carl har kage med 

Onsdag den 20. marts 2019 – ØU årsmøde 

Onsdag den 10. april 2019 kl. 19:00 - ? har kage med 

 

12. Godkendelse af referat 

  

Ref. v/Rikke Schønning 


