ØLGOD UDVIKLINGSRÅD (ØU)
Referat
Dato: 26.08-2019
DELTAGERE:

Inga Andersen, Jesper E. Petersen, Carl Holst, Ole Andreasen, Bruno Hansen, Kurt
Hansen, Henny Bentzen, Flemming Petersen, Ove Kristensen, Linda Eg, John Aaboe,
Rudin Riknagel.

FRAVÆRENDE:

John Sandholm, John Christensen

Referent:
Mødeemne:

Linda Eg
Ordinær møde med efterfølgende borgermøde i Gårde

No

Emne

Tekst

1

Velkomst og
dagsorden

Velkomst og dagsorden:

2

Varde Kommune,
FUR, RUBAN m.m

Varde Kommune:

Aktion

Lokalplaner for Ølgod By:
Indledende møde med kommunen 2/9 med deltagelse fra ØU og
kommune. Efterfølgende udsendes info.
Ændret tidsplan for budgetseminar (ny dato 3/10)
Ændret dato for møde med Lokale Politikere (ny dato 22/10)
Møde om budget forslag: 2/9 kl 19 i mødelokale 1
- Noter gerne ned hvilke punkter, vi vil diskutere. Kommentar på
aftenens møde: Kig på busruter.
John Aaboe informerede om hallens situation.
FUR:
Ny dato for Efterårsmødet med Byrådet (23/10)
- Bruno foreslår Udviklingsstrategi for hele Varde Kommune.
- Rudin: Opfølgning på det, der er igangsat. Hvad er resultatet?

Carl

RUBAN:
Der er kommet ny bestyrelse. Nu kun 1 bestyrelse
Bjarne Buhl – formand
Finn Ladegaard – næstformand
Claus Larsen – kassrerer
Anton Nielsen – sekretær
Rud Larsen - bestyrelsesmedlem
3

Økonomi

Gennemgået og godkendt

.

Bænk på kommunens grund (offentligt adgang) ved Grønningen
finder ØU det er en god ide. Der skal ansøges til Plan og Teknik om et
beløb på kr. 1.200 for indkøb af en bænk, alternativ om Plan og Teknik
vil opstille en bænk. Kommunen vedligeholder i forvejen arealet og
skal godkende opstilling af en bænk.
Tilkendegivelse om at bruge penge på event vedr præsentation af
spørgsmålspæle ved søen.

Kurt

Tilkendegivelse om at bruge penge på event vedr præsentation af
spørgsmålspæle ved søen.
4

Redderliv.dk

Redder liv: Jesper tager det til borgerforening Ølgod
Gårde, Strellev, Krusbjerg inviteres med, hvis det bliver til noget.

Jesper

5

Cykelsti
Strellev/Ølgod

UDSAT til næste møde

John og Carl

6

Nyt fra Udvalgene

Bruno har undersøgt videre mht hvem der står for rengøring af toilet i
pagoden. ØHE får en sum penge for rengøring af toilettet. Vender
tilbage med beløb og aftale indhold.

Bruno

Det har været en god Late Night i Ølgod. Bruno tager problematikken
omkring overfyldte skraldespande med på næste ØHE møde.

Bruno

Spørgsmålspæle og læringsbro ved søerne: Tilskud givet 113.000
Vi laver et event efter sommerferien med skolen.
7

Info nuværende
Udviklingsplaner

Inga og Linda

Byskovcenteret:
Alt er ved at være på plads – der bliver fastsat en startdato på deres
næste møde.
Kulturhuset: Kulturhusets venner er i dialog med Realdania.
Stationsparken:
Kommune og Banedanmark er i dialog. Projektet afventer.

8

Bordet rundt
Strellev: overvejer et cykelsponsorløb.
Gårde: informerede om afholdelse af årets landsby. Rigtig godt
arrangement.
Lindbjerg: har informeret borgere om det kommende UR møde
Ølgod: 7/9: jubilæum kulturhuset. Vi deltager med stand. Jesper,
Inga og John S vil hjælpe på standen. Genbruge late night materiale.

Jesper og Inga

Forslag der kom til Late Night:
Postdanmark til ølgod. Inga og Carl tager en snak med kommunen.
Forslag om Klatrevæg. Der tages kontakt Lasse Ottesen
9

Næste møde

19/9 i Strellev kl. 18.00-19.30. Fra kl 19.30 vil der være borgermøde
med Strellevborgere. (afbud fra Flemming)

John S
Henny

10/10 i Lindbjerg (ny dato).
23/10 Efterårsmødet med Byrådet
28/11 julemøde i Ølgod hallen
10

Evt.

El bil opladning i ølgod?
Nyt hønsetråd (eller anden løsning) lægges på træbro under
jernbanen.

John Aa

