
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 5. februar 2015 
 

Tidspunkt: 19.30  

Mødeleder:  
 

Deltagere:  
 

Afbud:HS 
 

 

Dagsorden: 
 

1. Årsmøde - program, valg, 

tidsplan. Tidspunkt? 

2. Midtbyrenoveringen - 

orientering om seneste 

udvikling 

3. Byfornyelse - hvodan får vi 

mest for pengene? 

4. Ansøgning til UFLN om 

udviklingsmidler - 

5. Forskønnelsesprisen 

6. Fotokonkurrence 

 

7. ”Gadebande” skal startes 

 

 

 

8. Kursus i strategi den 3/3  

9. Roberthus – workshop og 

formøde. 

10. Orientering om 

Hvidegårdsvej - nyt 

boligområde? 

11. Nyt erhvervsområde? 

12. Nyt vedr. bank? 

13. Stier i Egtved (mail er 

udsendt) 

 

14. Affaldsindsamling. Kan vi 

deltage? 

Eventuelt 

 

 

Referat: 

 

1. Tidspunkt kl. 19.00. Mulige kandidater undersøges. 

Punktet genoptages på næste møde. Kontakte 

museerne om oplæg. 

2. Midtbyrenoveringen. Der er måske behov for et 

"bump" mere i Søndergade, for der køres stadig for 

stærkt. Formøde vedr. start på projektet i 

Vestergade er d. 19.2. kl. 16. Derefter går 

projekteringen i gang. Vi rykker for processen vedr. 

de grønne områder. 

3. Byfornyelse - der er afsat penge og Udviklingsrådet 

skal komme med bud på, hvordan pengene bedst 

kan bruges. Inger kontakter Søren Nelleman. 

4. ULN: Projekt Blokvogn til koncerter og Naturens 

Hus bakkes op af Udviklingsrådet. 

5. Forskønnelsesprisen - artikel i EP gøres klar til 

næste uge. 

6. Dorte Skov og Henning Jæger er i gang med 

projektet. Bliver ikke en del af årsmødet. 

7. Gadebanden ser ud til kunne få flere medlemmer. 

Inger sørger for at samle folk til det første møde 

med kommunen. Vi laver en lille artikel i EP og 

fortæller om det. Skydes i gang på årsmødet. 

8. Kursus i strategi....er især landsbystrategi - 

9. Roberthus - Foreslår at vi lægger det umiddelbart 

efter årsmødet for at vi kan nå god planlægning og 

annoncering. 

 

10. Vi følger sagen tæt og fastholder at vi gerne vil 

have kommunale byggegrunde. Inger har god 

politikerkontakt. Der er ved at komme gang i 

byggemodningen på Vinkelgårdsvej. 

11. Nyt erhvervsområde - udsættes til der har været 

nyvalg og konstituering i Erhvervsforeningen. 

12. Svært at finde en interesseret bank. Spændende 

hvad der sker med Fakta. 

13. Stier - der mangler en invitation fra Vejles grønne 

forum. Stigruppen inviteres til det næste 

turismemøde. 

 

14. Affaldsindsamling. Vi har ikke kræfter til at stå for 

opgaven. 

 

Evt. Det er stadig svært at få nye iværksættere ind 

i huset. Der er pt 4. It fungerer fint nu. 



 
 


