Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
28.11.2016
Mødeleder:

Tidspunkt: 18.00
Deltagere:

IP

Gæst: Jakob Aas Thomas

Dagsorden

Referat

Afbud:
Troels

1.

Udgangspunktet for Jakobs henvendelse til Udviklingsrådet er de
manglende informationer om Egtved - når man som tilflytter/
måske-tilflytter gerne vil vide mere inden eller når man flytter til
Egtved. Mangler historien om Egtved og de personer, der bor i
byen. Der er ikke noget der sælger Egtved - den personlige
fortælling mangler. Der er behov for en stærk visuel kommunikation
om Egtved.
Julie Due Steffensen, multimediedesigner, inviteres til møde i
januar med Mette og Jakob. Vi afventer fortsat om Vejle kommune
kan stille en platform til rådighed for os. Mette og Jakob tager en
snak med Kirsten Bruun om det turismerelaterede på
hjemmesiden.

2.

Jelling Lokalråd arbejder pt med kommunikation og en ny
hjemmeside. En 4 mands gruppe arbejder med en byportal i stil
med Egtvednet.dk. De samarbejder med Handelsforeningen som
bliver en del af samme portal. De arbejder med daglig opdatering i
et halvtidsjobs fordelt over flere frivillige. Opbygningen af
hjemmesiden forventes at koste ca 70.000 kr. på en Umbracoplatform. De anbefaler at arbejde tæt m Handelsforeningen og at "
mande op".

3.

Oplægget til præsentation for forvaltningen af Egtveds analyse af
behov for svømmehal blev gennemgået.

4.

Der har været møde og virksomhedsbesøg for politikere og lokale
erhvervsfolk om mere erhvervsjord i Egtved.

5. Høringssvar vedr.
Sundhedspolitik

5.

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik er sendt. Troels og Helle
har udarbejdet.

6. Nytårskur. Helle

6.

Nytårskur d. 7. 1. kl. 14 – 16.30. Birgitte Vind indleder og 4
foreninger er inviteret til at fortælle om deres arbejde. Tove Kirk
viser og fortæller om, hvordan foreningerne kan bruge Vejle
Kommunes Grejbank. Der serveres kaffe og kage – afsluttes med
bobler og snacks. Tilmeldingsfrist den 4.1. til Tove.

7. Egtvedpigeprojektet.
Næste workshop. Helle.
Domænenavn – Henrik

7.

Idekataloget fra workshoppen d. 5.11. sendes ud til alle deltagere
sammen en invitation til opfølgning lørdag d. 28.1. kl. 14-16.30.
Kirsten Bruun er i gang med en SWOT-analyse som skal hjælpe
med at finde de rigtige fokuspunkter. Kirsten, Henrik E. og Helle
holder idecafe d. 29.11. i Roberthus. Vedr. domænenavnet
Egtvedpigen.dk, så får Henrik S bemyndigelse til at købe det af den
nuværende ejer.

8.

Der er ansat en vikar på Egtvedposten lige nu, ny journalist
forventes at være på plads d. 9. 12. Vibeke er rykket til Vejle.

1. Hjemmesiden. Mette.
Jakob deltager.

2. Orientering om møde
med Jelling Lokalråd.
Mette

3. Svømmehal. Kriterier
for placering er
udsendt. Kirsten og
Inger
4. Erhvervsjord. Inger

8. Ny journalist på VAF.
Kari

9.

9. Mødedatoer og dato for
årsmøde. Tema?
Eventuelt

Mødedatoer: 19.1. kl. 19.30 - 20.2. kl. 19.30
Årsmøde og generalforsamling d. 21.3. kl. 19.30. Tema: Ny
udviklingsstrategi for Egtved v. Søren Peschardt og Lars Schmidt.
Vedtægtsændringer foreslås vedr. økonomisk tegning af
foreningen.
Helle deltager i et møde i Handelsforeningen m Morten Damgård.

