
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 30.11. 2015 
 Tidspunkt: 17.30  

Mødeleder: IP 
 

Deltagere:  
 

Afbud: 
 

 
Dagsorden: 
 

1. Arrangement den 10. 
december v/Allan 

 
2. Orientering om det 

sidste dialogmøde 
v/Inger 
 

 
3. Forskønnelsespris – 

hvordan v/Hardy og 
Henrik 
 

 
4. Fotokonkurrence – 

status 
 
 

 
5. Hjertestarterprojekt 

v/Flemming 
 
 
 

 
6. Evaluering af 

Vingstedmessen –  
 

 
7. Nytårskur for 

foreninger. Status. 
v/Helle 
 

 
8. Egtvedpigen. 

Ideoplæg. Status. 
v/Helle 
 

 
9. Pressen (Gadebanden, 

Forskønnelsespris 
m.v.) 
 

10. Hjemmeside / 
Facebook. V/Mette og 
Helle. Bilag medsendt 
(Bente Ølholm 
deltager fra 18.30) 

 
Referat: 
 

1. D. 10.12. Kl 16 indvielse af de renoverede gader, 
beboerne får særskilt invitation. Foregår i 
Forsamlingshuset m taler gløgg og æbleskiver. Der er 
ikke blevet penge til at renovere torvet. Evt. møde med 
Søren Nelleman før, for en snak om byfornyelse. 

 
2. Seneste dialogmøde: Se referat. 

 
3. Særskilt Facebookside. Artikler i VAF og Egtvedposten. 

indstilling og Afstemning på Facebook. Dommerpanel på 
vej, vælger de 3 huset ud, som går til afstemning blandt 
borgerne. Klar i uge 50. 

 
4. Fotokonkurrence: Der er indsendt ca. 40 billeder. Det er 

mest naturbilleder, så vi opfordrer til også at sende 
bybilleder. Opmærksomhed på at der gerne skulle være 
billeder fra hele året. 

 
5. Hjertestarter. Kurset gik godt, 11 personer deltog. Der er 

forskellige kontakter, som kan være med til at fylde 
listen med kontaktpersoner til hjertestartere. Der bliver 
trykt en folder med adresser på hjertestartere og navne 
på kontaktpersoner.  Der skal mere i Egtvedposten om 
listen, som måske ad den vej kan udvides. 

 
6. Vingstedmessen.  Vores input er sendt videre til 

messeudvalget. 
 

7. Nytårskur d. 9. januar. - listen og invitationen skal ud til 
udviklingsrådet. Invitationen ud på hjemmesiden. Der 
annonceres også i Egtvedposten. Niels Clemmensen fra 
ULN holder oplæg. 

 
8. Vi har fået ideoplægget, som ser meget spændende ud. 

Vedhæftes referatet. Af sagsfremstillingen fremgår, at 
Udviklingsrådet kan få 2 pladser i styregruppen. Sagen 
behandles i Kultur- og fritidsudvalget d. 15. december. 

 
9. Pressen. Gadebanden – Allan kontakter medlemmerne 

for et møde med VAF og Egtvedposten. 
Forskønnelsesprisen – Hardy kontakter pressen. 

 
10. Bente mangler opbakning fra foreningerne, det prøver vi 

at tage fat på ved Nytårskuren. Det er kalenderen der er 
det bærende.  
Der er stemning for, at nedlægge Udviklingsrådets 
hjemmeside og lægge den sammen med Egtvednet.dk 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

når det forberedende arbejde er færdigt og vi har styr på 
både facebook og hjemmeside. 
Arbejdsgruppen går i gang først i det nye år -  
Vi overvejer at søge en frivillig via Facebook til at være 
med til at drifte. 
Vi er ikke selv for gode til at lægge arrangementer o.l. 
på Egtvednet.dk. Vores datoer lægges på hjemmesidens 
kalender af Henrik, når referatet er kommet ud, hvis ikke 
arrangøren selv har lagt det på. En større kalender skal 
være klar inden foreningernes møde d. 9. januar, så den 
kan demonstreres. Henrik tager fat på det. 
Bruttolisten over foreninger kan bruges af Egtvednet, når 
der skal indhentes arrangementskalendere. Enten skal 
listen forsynes med email-adresser eller også skal 
biblioteket sende en reminder ud. 

 
 
 

 


