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IP

1. Hjemmeside. Mail

1.

Jakob er syg og derfor ikke med, inviteres til møde i november. Vi
har behov for at gå mere i dybden med tilflyttervinkelen og med
kalenderbehovet. Det er bedst at starte et undervisningsforløb når vi
går over til Egtved.dk. Udskydes derfor. Mette går i dialog med Vejle
Kommune om Egtved.dk om tidshorisont mv og der arbejdes videre
med indhold og strategi i en ny hjemmeside. En stor fordel at den
driftes af Vejle Kommune.

2.

Min landsby-appen handler også om drift og vedligeholdelse, som er
vores største udfordring. Landsbyappen er ikke relevant for os - den
ligner Facebook for meget og vores Facebookside er velfungerende.
Ingen deltagelse i mødet i Ødsted.

3. Temamøde 8. nov.

3.

Temamøde om at blive et bedre udviklingsråd. Henrik S. deltager.

4. Egtvedpigen.

4.

Egtvedpigen. Kirsten Bruun bliver procesleder og Henriette, Kari og
Jens Jørgen Ladefoged bidrager som sparringsgruppe. KB leder
workshoppen d. 5.11. og det efterfølgende møde d 9.11.med
Handelsforening og Aktiverhverv. Biblioteket har sørget for et
børnearrangement. Der oprettes en særskilt konto til projektet. Både
dette lokale projekt og Museernes byggeprojekt kan følges på vores
hjemmeside.

5.

Punktet udsættes pga Allans afbud.

6.

Der er tilmeldt 4 projekter svarende til 500.000 kr. En ny runde kan
sættes i gang i foråret med et minimumsbeløb på 50.000 kr. I
Østergade laves døgnkiosken til lejlighed og facaden renoveres.
Inger tager kontakt til ejeren af Oxlund for om muligt at få sat
nedrivning i gang.

7.

Områdefornyelsen. Der er udgivet et projektkatalog for det grønne
område på gartnerigrunden. Det får vi og lægger på hjemmesiden. Vi
forsøger at interessere pressen for projektet, så vi får historien ud.
I kommuneplanen står Foderstoffen stadig som erhvervsjord –
undersøges. Der arbejdes stadig på at finde egnet erhvervsjord.

8.

En medarbejder fra Vejle Kommunes bygningsafdeling har set på
hele bygningen med henblik på at lave forslag, som kan sikre
udnyttelsen af hele huset. Vores forslag til Direktionen er givet til
hende.

9.

Mailen om mulighederne for at søge disse puljemidler bliver
videresendt til Stigruppen.

24.9. Mette. Jakob
Aas Thomas deltager.

2. ”Min landsby-app”
Møde i Ødsted. Mail
28.9.

Workshop 5.
november. Status på
projektet. Helle
5. Center for
mikroturisme.
6. Byfornyelse. Status?
7. Områdefornyelsen.

8. Roberthus. Status.
9. Puljemidler – et
sundere lokalsamfund
Evt.
Pressen

Eventuelt:
Velkomstposer erstattes af Velkomstpakke med naturalier.
Nytårskur d. 7. januar?
Pressen: Egtved Ådal - projektet. Artikler med de enkelte iværksættere.
Byfornyelse - ny runde til foråret.
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