
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Onsdag d. 9.8. 2017 Tidspunkt: 19.00  

Mødeleder:  
IP 

Deltagere:  
 

Afbud: HS. FTN. 

KJ, RJ 
 

 

Dagsorden: 

 
1. Vælgermøde. / Inger 

 

 

 

 

2. Forhøring motorvej. Skal vi 

indsende høringssvar? – bilag 

udsendt pr mail 

 

3. Hjemmeside. Status / Mette 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bybranding/Egtvedpigeprojektet

Logo mm. Status/ Helle 

 

 

 

 

 

 

 

5. Svømmehal. Status / Inger 

 

 

6. Mød Egtved. Arrangement 27. 

august. / Kari 

 

7. Eventuelt 

 

 
1. Alle partier deltager. Dansk Folkeparti, Alternativet, 

Enhedslisten og Liberal Alliance har endnu ikke svaret.  De 
øvrige stiller med stærkeste hold. Vi kører med ca. samme 
koncept som sidst og med samme ordstyrer, Kåre Johansen, 
VAF. 
Myten om at Egtved "får så meget" skal punkteres og sagernes 
rette sammenhæng, at vi har fået god hjælp til selvhjælp, skal 
formidles bedre. 
Der skal laves en række spørgsmål til politikerne med 
udgangspunkt i Egtved. Det var ønskeligt at man kunne 
inddrage politikerne i løsning af Egtveds problem med en 
nedslidt midtby med social slagside. Vi ønsker at flere udlejere 
tænker på at leje ud til socialt stærkere borgere, så vi får større 
ligevægt. 

 
2. Vi behøver ikke lave et svar. Vejle Kommune har indsendt svar. 

 

 
3. Hjemmesiden bliver en billedfortælling om Egtved.  Vejle 

Kommune er i gang med nogle tilpasninger, så siden kan 
bygges i september. Så får vi en visuel præsentation af Egtved i 
en grundform som er brugbar. Facebook bliver den store 
udfordring mht struktur og formidling. Kommunikationsgruppen 
arbejder på at finde en løsning og så sættes der ind på 
undervisningssiden. Her inddrages datastuen på Egetoft. 

 
4. Logoet er nu revideret efter ønske fra Handelsforeningen og 

Kommunikationsgruppen. Der bliver en konkurrence om at finde 
på det bedste slogan, til beskrivelse af Egtved i max 8 ord. 
Kommer i Egtvedposten i næste uge. Her kommer også et 
interview med Julie Due Steffensen, som tager billeder og 
interviewer til den nye hjemmeside. Inspirationsturen for 
arbejdsgrupperne i Egtvedpigeprojektet er færdigt og udsendt. 
Grupperne fortsætter arbejdet i september, hvor der også er 
møde om en socialøkonomisk cafe i Roberthus. 

 
5. Der har været mange møder, flere modeller i spil.Planerne skal 

drøftes i Kulturudvalget i august. Her skal man vælge mellem 3 
modeller og finde ud af hvordan den valgte model kan 
finansieres. 

 
6. Mød Egtved - åben by d. 27.8. Drejebogen sendes ud af Kari, 

når den er klar, som bilag til referatet. 

 
7. Eventuelt: Dialogmøde engang i efteråret? Inger sender ud 

Forslag om at lave en flyer om Udviklingsrådet inden Vingsted 
 
Næste møde 11.9. kl. 19.00 
Punkt bl.a. Vingstedmesse 

 


