Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato: 12.09.2016

Tidspunkt: 19.30

Mødeleder:

Deltagere:

Afbud: HE

IP

Dagsorden:
1. Hjemmeside/Kalender.
Bilag 20.08. mail fra Inger.
Referat fra Dialogmøde.

1. Vi har fundet en underviser til at lære
foreningsrepræsentanter at lægge arrangementer
ind på kalenderen, både på hjemmeside og
Facebook. Flere foreninger har accepteret at
deltage. Inger har sendt en liste rundt med
deltagere, som gerne kontaktes telefonisk. Vi skal
også sørge for at give besked til de to, som gerne
vil modernisere eller lave ny hjemmeside. Vi
besluttede at undersøge hvilke muligheder Vejle
Kommune tilbyder med den Umbraco7 løsning, som
kommunen skifter til, måske først i det nye år.
Beskeden til Jakob og Steven er at vi ikke laver
noget nu, men at vi gerne vil igangsætte en ny
præsentation på sigt, så vi kan starte med en
arbejdsgruppe, hvor de kan være med. Vi inviterer
dem til næste møde.

2. Centerby-møde. Referat.

3. Fotokonkurrencen – skal vi

2. Fordelingen af de 500.000 som centerbyerne fik.
Børkop havde brugt pengene på et arrangement
"Sund-By-Børkop". Handelslivet er stadig på
tilbagegang. Give havde fået 217.000 til
kunstarrangementer for at brande Give som
skulpturby. Jelling fik 187.000 til at ansætte en
konsulent til "Kulturkrigere" -et projekt som skulle
fylde Fakta-bygningen. Opfordring til ny
strategiplan i 2017. Egtved fik 62.000 med
mulighed for yderligere 110.000 i 2017 til
egtvedpige-projektet (Punkt 6)

aflyse?
4. EPO til Egtved. Bilag mail
fra 2.9.. Referat fra
Dialogmøde.
5. Kursus for lokale ildsjæle.
Mail 1.9.
6. Egtvedpigen. Referat fra
studietur. Udviklingsprojekt
for Egtved – ansøgning
tidligere sendt ud.

3. Fotokonkurrencen aflyses pga for få deltagere.
Deltagerne tilbydes at få lavet gratis forstørrelser af
3 af deres billeder.
4. EPO - penge til et stort arrangement der kan samle
byen - f.eks. Gintberg på Kanten. Undersøge hvad
det koster og hvem der kan bidrage i øvrigt.
Spørgsmål om man må tage entre?
5. Lokale ildsjæle til globale projekter - vi har ingen
projekter på bedding.
6. ULN har bevilget penge til en proces som
understøtter Egtves mulighed for at udnytte
Egtvedpigens ”brand” i udviklingen af Egtved og
skabe sammenhæng mellem oplevelsescenter og
by. Processen løber over 2 år og skal formidle
historien lokalt også.

7. Roberthus. Status.

7. Der er ikke mulighed for at udvide aktiviteterne nu,
så vi vil stadig gerne have den nordre fløj inddraget
til brug til Landdistrikternes Fællesråd. Der er fuldt
hus i iværksætterfløjen - ikke plads til flere p.t..
Der arbejdes videre på at få plads til både
kunstnere og LDF.

8. Center for mikroturisme.
Status.
9. Landsbytræf.

8. Forprojekt på Center for mikroturisme blev bevilget
af ULN, 250.000 kr. desuden tilføjes midler fra
andre bidragydere og projekter. Landdistrikternes
Fællesråd styrer projektet.
9. Landsbytræf - ingen deltagere herfra.

Eventuelt

Evt. Forskønnelsespris. Hvad gør vi: Afventer
stadig byfornyelse.
Forhallen i Roberthus er så uinspirerende - vi vil
gerne have mere liv og de kasserede bøger væk.
Erhvervsjorden er stadig uafklaret - ingen ledige
grunde i Egtved.
Evt. møde med Søren Nellemann d.10.10. vedr.
byfornyelsen og gartnerigrunden.
På Facebooksiden "Egtvedhundeskov" kan man se,
at en aftale om areal er ved at være på plads.

