Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato: 18.05.2015

Tidspunkt: 19.30

Mødeleder: IP

Deltagere:

Afbud:
Christina, Iffe

Dagsorden:
1. Orientering v. IP –
Høringssvar afsendt (mail
4.5.)Møde m.
Museumsforeningen,
Udviklingen i
Midtbyprojektet, Nye
byggegrunde, Iværksættere.

2. Egtvedpigens Grav. Pleje af
arealerne. (KJ)
3. Kommuneplan. Debatoplæg
(Mail 6.5.). Forslag eller ideer
fra Udviklingsrådet?

4. Roberthus – workshop og
visionsdag. Møde m. Lene
Lawaetz og Børkop og Give
om Multihuse. Udkast til
oplæg udsendes. (HW)
5. Oplæg til møde m lokale
politikere vedr. Roberthus og
Ådal/Naturformidling.
6. Branding – Dialogmøde,
Rundtur m kommunal
projektmedarbejder.
7. Kommunale puljer – og
centerbyer. Fra sidste møde.

Referat:
1. Positiv deltagelse fra de øvrige foreninger i
høringssvar. Møde med Museumsforeningen: nye
tiltag i Museumsforeningen, bedre markedsføring
og bedre fast åbningstid (søndag 14 - 17 hele
sommeren). Problemerne vedr. pladsudnyttelsen i
museet sendes videre til Vejle Kommune, som må
finde en løsning på fordelingen mellem skole og
museum. Midtbyprojektet: problemerne vedr.
gartnerigrunden skal løses i et samarbejde med
Vejle Spildevand. Der kommer nye dræn i
området på den anden side af Søndergade.
Vestergadeprojektet er ved at være klar,
problemer vedr. parkering ser ud til at være løst.
Arbejdet går i gang efter sommerferien. Pladsen
mellem Søndergade og Vestergade er 3. etape.
Byggegrunde skal godkendes i
kommunalbestyrelsen i næste uge. Forventer
byggemodning i september. Positiv tilbagemelding
vedr. Iværksættere i Roberthus, kun få ledige
kontorer.
2. Der bliver mulighed for en lidt længere gåtur
rundt terrænet, da stierne bliver klippet og der
bliver lavet ny infostander om landskabet og
gravhøjene i området.
3. Stand ved Brugsen d. 3. 6. Om eftermiddagen
(14-18) hvor politikere og planlæggere lytter til
borgernes ønsker til den nye kommuneplan.
Indspark fra Udviklingsrådet kunne være:
Byggegrunde til erhverv, bidrag til byfornyelse,
overveje at flytte kommunale arbejdspladser ud
igen, turisme/naturturisme (Egtvedpigen Ådalsprojektet) Roberthus, skolebus (særlige
forhold Henrik) Cykelsti, resten mellem Egtved og
Ødsted.
4. Workshop pegede på 3 hovedtemaer for huset:
Foreninger, kultur og erhverv. Der udarbejdes en
vision, som forventes godkendt før sommerferien.
5. For at styrke mulighederne for at få en fast
person tilknyttet Roberthus og for at sikre den
ønskede udvikling inviteres til møde m politikere
15.6. Temaer: Roberthus, Vejle Ådal,
Egtvedpigen, cykelsti.
6. Rundtur i byen m fokus bosætning, handel og
mulighederne for udvikling af naturturisme.
7. Kommunale puljer m fokus på grønne områder og
på nedrivning kan ikke søges af centerbyer. Mette

undersøger det på fundraiserkurset.
8. Opgavefordeling (Bilag fra
sidste møde).
9. Cykelsti – sidste del til
Ødsted. Nye puljer i
Regionen?
10. Eventuelt

8. Opgaver – arket m opgavefordeling revideres og
lægges på hjemmesiden.
9. Ønsket om færdiggørelse af cykelstien forfølges af
Kirsten. Tages op på mødet med de lojkale
politikere.
10. Hjertestarteren skal være i Roberthus. 13.8. Møde
i Vejle. Fl, Al, He deltager. se mail. Et møde i
november: 3. 11. manglede i listen over møder
Vedr. Hallen er der skrevet kontrakt m
entreprenør og arbejdet starter i juli.

