
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 3.3. 
 

Tidspunkt: 19.30  

Mødeleder:  
IP 

Deltagere:  
 

Afbud: Henrik, 

Kirsten, Allan, Iffe 
 

 

 

1. Årsmøde – har vi styr på 

det hele? 

 

 

 

 

 

2. Forskønnelsespris  

 

 

 

3. Film- eller 

fotokonkurrence 

 

 

4. Midtbyprojektet  

 

 

 

 

 

 

 

5. Strategi for Roberthus 

 

 

 

 

 

6. Naturens hus 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ansøgninger til 

udviklingspuljen  

 

 

 

 

 

8. Gadebande – hvordan 

kommer vi i gang 

 

 

Referat: 

Annonceringen er på plads. Oplægsholderne mindes om, 

at det starter kl. 19.00. 

Udviklingsrådet mødes kl. 18.30 for praktiske opgaver. 

Årsberetning ved at være på plads. På valg er alle 

suppleanter, Kirsten, John og Helle. John og Helle 

genopstiller ikke. 

 

 Forskønnelsespris - oplæg fra Hardy sendes ud til alle. 

Enighed om at det handler om Egtved by. Pressen 

kontaktes og prisen præsenteres på årsmødet. 

 

Film- eller fotokonkurrencen – kan desværre ikke 

præsenteres på årsmødet pga travlhed, må måske vente 

til næste år?  

 

Vejle Kommune er gået i gang med at projektere 

Vestergade, der får cykelstier og fartdæmpere ligesom i 

Søndergade. Der bliver lavet et pænere torv m bl. a. nyt 

læskur. Selve arbejdet begynder efter sommerferien. 

Arbejdet med det grønne område sinkes af at der skal 

findes løsninger på de våde områder. Der skal måske 

laves ny lokalplan, hvilket vil sinke yderligere. 

 

Der er planlagt en Workshop som et borgermøde. Vi 

sørger for at prikke til nøglepersoner mhp bred deltagelse 

fra foreninger, erhvervs- og kulturliv. Medarbejdere fra 

Spinderihallerne står for arrangementet, incl. annoncering 

og forplejning. Datoen bliver d. 8. april kl. 16 – 20. 

 

Der arbejdes på to fronter: Dels et oplæg til en strategi for 

natur- kultur og turisme i Egtved og dels på at etablere et 

Naturens Hus som formidlingscenter for natur, kultur og 

turisme i Egtved og omegn - herunder Vejle Ådal, 

Hærvejen mm. Der forventes en afklaring på 

samarbejdsmulighederne med VisitVejle og andre lignende 

projekter i Vejle Kommune.  

 

 Ansøgninger - Der ser ud til kun at være en ansøgning, 

som Udviklingsrådet umiddelbart støtter, nemlig projektet 

omkring halindvielsen. Vi opfordrer til, at alle der arbejder 

med projekter, som måske kunne være berettiget til 

støtte, arbejder videre mhp at være klar hvis en ny 

ansøgningsrunde skulle komme. 

 

Udviklingsrådet samler en række borgere, som kunne 

være interesserede i at afdække vedligeholdelsesopgaver i 

Egtved for Vejle Kommunes tekniske forvaltning- Christina 



 

 

9. Kulturforening – 

henvendelse 

 

 

 

10. EgtvedNet.dk – hvordan 

går det? 

 

 

11. Artikler til 

VAF/Egtvedposten 

 

 

 

12. Udstykninger på 

Hvidegårdsvej 

 

 

Eventuelt 

 

 

og Inger tager stafetten for Udviklingsrådet.  

 

Orientering om, at der arbejdes med at oprette en 

kulturforening på tværs. Udviklingsrådet inviterer de 

implicerede til workshoppen i Roberthus mhp 

netværksdannelse og udvikling af synergi. 

 

Usikkert hvor meget hjemmesiden bruges – det er dog 

stadig nødvendigt at kunne henvise til planer, vedtægter, 

referater mv. Vi undersøger status. Hardy skriver på 

6040Egtved om hjemmesiden. 

 

Inger søger at skabe interesse om Gadebanden, Hardy om 

Forskønnelsespris, Vejle Kommune laver pressemateriale 

om workshoppen i Roberthus. 

 

 Udstykningerne ser ud til at være på vej, vi krydser 

fingre. 

 

 

Der synes ikke at være en ny butik på vej i Stedet for 

Fakta. Beklageligt at lokalerne står tomme. 

 

 

Konstituerende møde efter nyvalget forsøges afholdt d. 

13. 4. kl. 19.30 
 


