
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 20150616 
 

Tidspunkt: 19.30  

Mødeleder: IP 
 

Deltagere:  
 

Afbud: Henrik 
- Allan 
 

 
Dagsorden: 
 

1. Referater fra ”Debat om 
kommuneplan” 
 

2. Fundraising - hvor kan 
vi søge og til hvad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Opfølgning på møde 
med politikere d. 15.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Post Danmark rundt - 
Udviklingsrådets 
engagement? 
 

5. Mindesten i Byparken 
(mail 6.6.) 
 
 

6. Helhedsplan for stier - 
evt. møde med Vejle 
Kommune og Kent 

7. Dialogmøde den 19. 
juni 

8. Nyt boligområde ved 
Hvidegårdsvej - Status 

9. Nyt erhvervsområde - 
møde med Vejle 
Kommune 

10. Til pressen 

 
Referat: 
 

1. Debat om kommuneplanen på Brugsens 
Parkeringsplads m ca 70-80 personer som var mødt op. 
Vi får lovet se sammenskrivningen fra eftermiddagen. 

2. Fundraiserkurset var godt, ca. 40 deltagere. 
Tværgående, udadvendte samarbejdsprojekter 
modtages positivt. Større projekter som kan udbredes 
til flere, måske hele landet, som kan give videndeling, 
modeludvikling. "Stedet tæller" kan måske bruges i 
forbindelse med Egtvedpigen. Vigtigt at bygge på de 
stærke sider. Multi- og kulturhuse skal være fleksible 
og rummelige for at kunne komme på tværs. En fordel 
at koble sig på større landsdækkende bevægelser. 
Ingen konkrete anbefalinger om fonde. Lars Kastberg 
står til rådighed for råd og vejledning. 

3. Søren Peschardt og Lars Schmith deltog.  
Turisme / manglende spisested – foreslog kontakt til 
Madværket og GreenTech. Strategien for Vejle Ådal - 
Sikre kontakt til og afgive høringssvar. Egtvedpigen: 
forventninger om at presseomtalen gavner sagen. 
Cykelstien: Opbakning til at arbejde for en 
færdiggørelse af cykelstien. Udviklingsrådet og 
Idrætsforeningen sender fælles henvendelse til 
formanden for Teknik og Miljø. Roberthus: Nødvendigt 
med fast person og en tilknyttet brugerbestyrelse. Åben 
by - arrangement i stil med Gårslev -  Der bør slås et 
slag for FlexTrafik og måske arbejdes for, at der bliver 
særlige priser for børn/unge. 

4. PostDanmark Rundt - reklame for byggegrunde i 
Egtved på et synligt sted? Måske bedre med en 
permanent reklame. Inger kontakter de involverede 
parter. 

5. Mindesten - Nydamslauget og Menighedsrådet er ved at 
få en aftale på plads vedr. placering af mindestenen 
ved præstegården. Byparken er også interesseret. Der 
aftales direkte mellem parterne. 

6. Vi indkalder interessenterne til et møde efter 
sommerferien. 
 

7. Dialogmøde: præsentationsvideo mangler - drøftes på 
mødet. Forslag om en Egtved-Eventgruppe i byen. 

8. Nyt boligområde: fra 1. september bliver grundene på 
hvidegårdsvej gjort klar.  

9. Nyt erhvervsområde: der arbejdes på en erstatning for 
Ladegårdsvej. 

 
10. Til pressen: 1. september overtager kommunen et areal 



 
 
 
Eventuelt 

 
 
 

på hvidegårdsvej, og straks derefter starter 
byggemodningen. 

 
Eventuelt: Vi skal arbejde for at Vejle Kommune reklamerer 
aktivt for Egtved som bosætningsby. Bl.a. skal bussen med 
tilflyttere også køre igennem Egtved for at vise natur og 
kultur. 
Bliver velkomstposer uddelt efter behov? 
Halbyggeri starter 6. august. 
 

 


