
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 03.11.2015 
 

Tidspunkt: 19.30  

Mødeleder: IP 
 

Deltagere:  
 

Afbud: 
Allan, Henrik, Hardy, 
Christina 

 
Dagsorden: 
 
1) Bevilling til Centerbyer. Møde 

i Vejle vedr. Roberthus 6.11. 
(Inger og Helle). 

2) Vingstedmesse 
a) Visitkort, flyers 
b) Forskønnelsespris – 

pris for årets hus 
Fotokonkurrence – Det 
bedste ved Egtved  
Div. planer (Inger) 

c) Vagtplan (Flemming) 
 

3) Egtvedpigen. Møde 30. 
oktober (Helle og Allan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Høring af Strategi for Vejle 

Ådal – gåtur til Egtvedpigens 
Grav. Høringssvar? 

 
 
 
 
 
 
5) Mikroturisme – status 

 
 
 
 
 
 

6) Kursus i branding på 
Facebook (mail rundsendt) 
 

7) Nytårskur for foreninger. 
(10.000 fra Strakspuljen. 

 
Referat: 

1. Vi får kun et mindre beløb til hvert hus. Vi vil gå 
efter at få en fast medarbejder tilknyttet huset og 
med en fysisk plads i huset. Støtte til projekter, 
iværksættere, samarbejde, netværk o.l.. Også gerne 
en som kan starte cafeen når idrætten rykker ud. 

 
2. Visitkortet på plads. Usikkerhed om 

forskønnelsesprisen. Fotokonkurrencen er på plads. 
Opstilling fredag aften. Vagtplan: Henrik og 
Flemming starter, Iffe og Inger 13-17 eftermiddag. 
Allan og Kirsten søndag formiddag, Helle 
eftermiddag + evt. formiddag. Måske kan vi skaffe 
en Egtvedpigefigur til standen. 

 
3. Der skal nedsættes en styregruppe for projektet, når 

planerne for forløbet er godkendt politisk d. 26.11. Vi 
får 3 pladser. Efterfølgende arrangeres 
inspirationsture for styregruppen til relevante 
nybyggede museer i Danmark. Der skal udarbejdes 
et oplæg, som kan danne baggrund for ansøgninger 
til fonde om penge til selve projektet. På vores 
årsmøde vil planerne for processen blive præsenteret 
og der vil blive inviteret til borgermøde om gode 
ideer og forslag. Inger, Allan og Helle deltager i 
styregruppen. 

 
4. Egtved Ådal – Den arrangerede gåtur gav god 

information om projektet omkring Egtvedpigens 
Grav. Der er etableret kontakt mellem Vejle 
Kommune og Stigruppen om nye stier som kan 
forbinde Byen med området. Vi arbejder på at 
fastholde samspillet mellem dette projekt og 
Egtvedpigeprojektet. Inger laver et høringssvar med 
ros for borgerinddragelsen og informationerne. 

 
5. Idegruppen bag tanker om et Center for 

Mikroturisme i Roberthus er blevet mere konkrete og 
der søges et forpligtende samarbejde med Dansk 
Kyst- og Naturturisme, SDU og Landdistrikternes 
Fællesråd. Hvis dette opnås, arbejdes der videre 
med en ansøgning om penge til et forprojekt i 
begyndelsen af 2016. 

 
6. Udsat 

 
7. Nytårskur d. 9. januar kl. 13 – 17. Der er bevilget 

10.000 kr. fra Strakspuljen til dagen og biblioteket 



 
 

8) Udviklingspark Egtved. Skal vi 
have et statusmøde m Per 
Hein? Indsats? Fyraftensmøde 
for lokale erhverv? 

9) Nyt erhvervsområde. Møde m 
Vejle Kommune 28.10. 
(Hardy, Allan og Inger). 
 

10) Hjertestarterprojekt. Status? 
 
 
 
 
 
 

11) Egtvednet.dk – Status 
 

12) Presse: Gadebande?, 
Hjertestarter?, 
Fotokonkurrence?, 
Forskønnelsespris?. 

Eventuelt 
 

deltager i finansieringen. Programmet er ved at være 
på plads, dog mangler aftalen med en oplægsholder.  

 
8. Udsat 

 
 

9. Nyt erhvervsområde. Kan evt. udvikles på nordsiden 
af Ribe Landevej. Hvis det godkendes, kommer det 
med i kommuneplanen for 2017. 

 
10. Hjertestarterprojektet. 21.-22.november kører 

kurset. Der er pt 15 personer tilmeldt. Kurset bliver 
på Roberthus 9 - 15 begge dage. Vi (Mette) ansøger 
Strakspuljen om tilskud til forplejning. Vibeke skriver 
til Egtvedposten. Der bliver lavet en telefonliste og 
arbejdes fortsat på tilknytning til alarmcentralen. 

 
11. Punkt 11 udsættes. 

 
12.  

 
 

Evt. 
Vi kan ikke præsentere byggegrunde på vores stand 
på Vingstedmessen. 
Problematisk at der er sat et hegn op ved 
Bibliotekshaven, som lukker af foran Roberthus. 
Inger går videre med sagen. 

 
Handelsforeningens repræsentation drøftes på næste 
dialogmøde. 
 
På næste møde aftales mødedatoer for foråret 2016 

 
Næste møde 30.11. Kl 17.30 - julefrokost kl 19.00 ca. 
 

 


