Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato:

Tidspunkt: 19.30

21.06.2016

Mødeleder:
IP

Dagsorden:
1. Områdefornyelse og
byfornyelse.
Opdatering./IP
2. Referat af møde d. 15.6.
m bosætningsguide
Louise Nielsen og Mette
Harboe Linne. Hvordan
kommer vi videre herfra?
Film? Interviews m
tilflyttere?
IP/ML/HE/KH/HW

3. Møde med politikere.
Orientering
4. Svømmehal i Egtved – vi
skal have arrangeret et
møde med
svømmeklubben og evt.
lokalrådet i Ågård
5. Underholdning til
Halindvielse – svar på
ansøgning. HW

6. Gadebanden/IP

7. Referat af møde med
John Hansen d. 1. 6.
IP/HW. Oplæg til
Direktionen forud for

Deltagere:

Afbud:
Allan, Kari

Referat:
1.
Endnu er der ikke ansøgninger til byfornyelsespuljen.
Ophævede lokalplaner betyder, at der nu kan bygges
på Præstevænget og at planerne for det grønne område
bag Dalgade kan realiseres.
2. Formålet var at give informationer om, hvordan her er
at bo og få råd om hvad vi selv kan gøre. Vi fik ingen
input til salgsfremme. Vi fik at vide, at Egtved.dk
adressen bliver ledig – måske kan vi overtage den. Vi
skal selv sørge for, at fortællingen om Egtved bliver
mere synlig på Egtved.dk. Tilflytterturene kunne bruges
til information, fokus på Centerbyerne næste gang. Til
næste tur d. 25.9. skal vi have lavet en kort
beskrivelse. (Mette, Kari og Helle) På LEGO findes en
boligformidler, som vi måske kan kontakte. Bannere
om spændende byggegrunde kan sættes op ved
indfartsvejene (Kari, Mette og Helle). Udviklingsrådet
kan finansiere, hvis ikke kommunen vil betale, vi søger
Strakspuljen. Film om Egtved lavet af skole- og
gymnasieelever kan måske finansieres via Strakspuljen.
Der er flere steder man kan leje kameraer. - Måske kan
spejdernes senior- eller rovergruppe byde ind.
Arbejdsgruppe: Troels, Henrik E. og Mette.
3. Møde med politikere handlede om de punkter der er på
denne dagsorden.
4. Politikerne havde ikke præferencer i forhold til
placeringen, men foreslog at vi undersøgte behovet.
Skolen er ved at arrangere et møde mandag d. 27. juni
med en række indbudte interessenter vedr. en ny
svømmehals placering.
5. Ifølge Lars Kastbjerg kan vi forvente svar fra
kulturpuljen på Dynamic Duo i løbet af denne uge.
6. Gadebanden mødtes og lavede en bruttoliste som blev
vel modtaget ved det efterfølgende møde med Vejle
Kommune. Det meste bliver lavet, dog ikke
fodgængerovergang i Søndergade, arbejdsgruppen får
skriftlig begrundelse for afslaget. Cykelstien til Ødsted
skal vi, ifølge de lokale politikere, fortsat nævne, for at
den kan komme på budgettet og blive færdiggjort.
7. For at få løst lokaleproblemerne i Roberthus, vil
Direktionen holde møde der efter sommerferien. Der

deres møde i
Roberthus?

skal findes løsninger, som giver plads til Center for
Mikroturisme, til andre interesseorganisationer og til
lokale kunstnere. Desuden skal toilet- og
garderobeforhold genoprettes og mulighederne for at
oprette en socialøkonomisk cafe o.l. skal undersøges.
Inger og Helle laver oplæg til direktionen om
Udviklingsrådets ønsker i forlængelse af
visionsseminaret i april 2015.

8. Gave til frivillige som
har sørget for bannerholdere? KH

8. Udviklingsrådets midler er ikke beregnet til belønning af
enkelte frivillige selvom flere godt kunne fortjene det.
En positiv artikel i Egtvedposten eller VAF kunne være
godt - " ring til Calle, han skilter for alle"

9. Egtvedpigen.
Formidlingskoncept og
handleplan udsendt til
styregruppen. IP/HW

9. Styregruppen skal d. 24.6. tage stilling til om der skal
udskrives en idekonkurrence eller om et erfarent
arkitektfirma skal have den første opgave, så
fundraisingen kan gå i gang.

10. Center for
mikroturisme. Udkast til
ansøgning.AA/HW

10. Punktet udsættes til næste møde.

11. Hjemmeside –
Facebook – Ny
redaktør?/ML/HS

11. Mette tager over for Bente Ølholm indtil en redaktør
kan findes. Opslag på Facebook om ny redaktør kan
følges op af henvendelse til Egetoft hvis opslaget er
resultatløst.

12. Facebook – instruktion.

12. Alle tildeles en bidrager-funktion på hjemmesiden, så
man kan lægge arrangementer ind i kalenderen.

13. Pressen?

13. Bosætningsguide/byggegrunde. Calle skilteholdere?
Gadebanden – præsentation – en succeshistorie.

Evt.

Evt.: Der er endnu intet til fotokonkurrencen.
Næste møde: 16.8. kl.19.30

