
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato:  
12. 01.2015 

Tidspunkt: 19.30  

Mødeleder:  
IP 

Deltagere:  
 

Afbud: Allan, Edvard 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Status for Posthuset 

v/Helle, Hardy og Iffe 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Møde med Vejle Kommune 

vedr. nye arealer til 

Erhverv v/Hardy og Inger 

 

 

3. Møde med den nye 

landbetjent. 

 

4. Status vedr. Roberthus 

v/Helle   

 

 

 

5. Forslag om en 

”foreningsdag” v/ Helle, 

Inger og Hardy 

 

6. Status for vores projekt 

om forskønnelsespris  - 

hvem gør hvad? 

 

 

7. Årsmøde den 24/3 – er 

aftalerne på plads (se ref. 

fra sidst).  

 

8. Ny aftale med Egtved 

Posten v/Inger og Helle 

 

9. Midtbyen – det grønne 

areal bag Dalgade v/Inger 

 

Referat: 

 

 1. Helle ref. : Gruppen har kontakt til et projekt- og 

fundraiserfirma og overvejer selv at finansiere et 

samarbejde for at få afklaret om projektet med Naturens 

Hus kan finansieres og har en fremtid. Naturens Hus kan 

ses som en del af: 

 1.b Turisme i Egtved. En gruppe bestående af 

Erhvervsforening, Handelsforening, Udviklingsråd, gruppen 

omkring Posthuset, Egtved Camping + en medarbejder fra 

Stormes Grafiske arbejder på branding af Egtved. Gruppen 

afdækker hvem interessenterne er og hvordan man kan 

organisere sig. Inviterer interessenter til orientering. 

 

 2. Inger og Hardy har haft møde med Vejle Kommune: Nyt 

erhvervsområde kan etableres langs Ribevej med udkørsel 

til Vorkvej. Det bliver en del af den revision af 

kommuneplanen som skal ske i 2017. 

 

 3. Flere fra Udviklingsrådet deltager sammen med en 

række nøgleinteressenter. 

 

 4. Den planlagte workshop er udsat, datoen er ikke kendt 

endnu. Problemet vedrørende den ubenyttede del af 

Roberthus er blevet rejst, da der er konstateret svamp og 

mug i bygningen. Vi afventer hvad der sker. VAF er på 

sagen.  Vi efterlyser fortsat en mere intensiv indsats og 

markedsføring af iværksætterafdelingen. 

 

 5. Foreningstræf - festlig networking for 

foreningsbestyrelser i Egtved. Skal planlægges første gang 

som en nytårskur 2016. Medtages i årsplanen. 

 

 6. Forskønnelsesprisen præsenteres på årsmødet og 

uddeles til det efterfølgende årsmøde. Arbejdsgruppen 

består af Henrik og Hardy som præsenterer oplægget på 

årsmødet. Arbejder også med mulighed for 

sponsorpræmier. Hovedpræmien bliver en akvarel af huset. 

Indlæg og præsentation i Egtvedposten. 

 

 7. Dirigent foreslås. Hvem er på valg? Hvem stiller op? 

Helle tjekker. Planlægningen gøres færdig på næste møde 

d. 5. februar. Annonceringsplan fremlagt. 

 

 8. 2- 3 halvsides nyhedsbreve hen over året – afhængigt af 

stof og økonomi. 

 

 9. Vi afventer om der skal ny lokalplan for området. Rykker 

for om hundeskoven har været til høring. Forslag til 



 

 

10. Møde med Vej & Park 

v/Inger 

 

 

 

 

11. Fællesmøde for 

Centerbyernes 

Udviklingsråd den 28. 

januar kl. 19 

12. Status for fotokonkurrence  

- her er godt at bo? Helle, 

Kirsten og Dorte Skov.. 

13. Byfornyelse i Egtved 

v/Inger  

14. Vigtige datoer fra ULN  

 

15. Gode historier til Egtved 

Posten/VAF 

 

16. Eventuelt 

 

 

Næste møde d. 5.2. 19.30 

Naturfitnesredskaber er fundet. 

 

 10. Hvordan skabes et kontaktudvalg for byens rum - det 

skal være borgere som vil være med til at give input til 

vedligeholdelse af gaderum og stier. Hvordan skal sådan en 

gadebande sættes sammen? Nu kan borgerne få direkte 

indflydelse på prioritering af vedligeholdelsen i byen. Tages 

med på årsmøde og i nyhedsbrev. 

 

 11. Møde med Morten Damgaard fra Visit Vejle – snak om 

turisme i kommunen uden for Vejle By. Helle deltager, 

måske Inger og Edvard? 

 

 12. Er klar til næste møde. Ideen skal præsenteres til 

årsmødet. 

 

 

 13. Vi arbejder på at få midler til byfornyelse i Egtved. 

 

 14. 23. april – årsmøde / 19. maj Kursus i Fundrasising 

evt. andre 

 

 15. Forskønnelsesprisen i VAF. Gadebanden i 

Egtvedposten. 

 

 16. Årsrapport til ULN - Inger 

 

 

 

 

 
 


