Referat for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato: 18. august 2015

Tidspunkt: 19.30

Mødeleder: IP

Deltagere:

Dagsorden:

Referat:

Afbud: HS, CR

1. Centerbyerne på
byrådsmøde – bilag er
udsendt.

1. De 4 centerbyer får mulighed for at drøfte muligheder
og ønsker med Vejle Byråd på et byrådsseminar d. 9.
september. Vi skal beskrive ønsket tilstand i 2017,
status for 2015 og hvad der skal til for at nå målene.

2. Dialogmøde d. 20.8.

2. Dialogmøde på Egtvedposten m andre foreninger.
Dagsorden udsendt. Vi har følgende med: Skiltning ved
indfaldsvejene bør også indebære visning til handel.
Sundhedshus kunne være ønskeligt i Egtvedcenteret.
Følge op på Erhvervsgrunde.

3. Opsamling fra
kommuneplanvognen –
hvad fortæller den os?
Bilag 16.8.?

4. Områdefornyelsen –
Hvad sker der?

5. Byfornyelse – plan for
processen?

6. Fotokonkurrencen –

3. Opsamlingen viser hvad egtvedborgere havde på hjerte
og det falder meget godt i tråd med det vi arbejder
med. Erhvervsområdets placering er endnu usikker - vi
ønsker ikke at bringe cirkuspladsen i spil, da det vil
efterlade andre problemer.
4. Områdefornyelsen: Arbejdet i Vestergade starter nu,
men der er problemer med at få alle lodsejeres
underskrifter til den store renovering af torvet. Der
bliver udskiftet lys i hele området. Tegninger m.v.
søges lagt ud på hjemmesiden. Hvis ikke
beboerforeningen skal bruge hele deres budget må
penge forsøges overført til de andre områder. Der
søges forslag til løsning på hundeskovsproblematikken
når gruppen om grønne områder holder møde d. 8.9.
for første gang i lang tid.
5. Byfornyelse kræver en kortlægning af relevante
bygninger m.h.p. at lave en plan med inddragelse af
flere interessenter.
6. Nu er der planlagt et første møde i gruppen, hvor man
kan afstemme forventninger. Måske med start af en
fotoklub som laver udstillinger, måske med en
fotokonkurrence, som resulterer i en offentlig, fælles
database over billeder fra Egtved. Der sigtes mod
prisoverrækkelse i Kultur- og festugen

7. Forskønnelsesprisen –
tidsplan?

7. Henrik og Hardy arbejder videre bl.a. med at være klar
med en præsentation på Vingstedmessen.

8. Vingstedmessen – har
vi en stand – deler vi
den med nogen?

8. Flemming tjekker at vi har en stand, vi kan bl.a. vise de
byggegrunde som er til salg. Temaer: Byggegrunde,
konkurrencerne (Foto og Forskønnelse), Projekt
Egtvedpigen. Egtvedpigerne kan være med. Små
henvisningskort med Facebook og www til uddeling på

messen.
9. Gadebanden. Status –
skal vi gøre mere?

10. Nye byggegrunde –
erhverv – bolig. Status
11. Hjertestarter

12. Input til pressen

9. Der er statusmøde i den nærmeste fremtid og derefter
skal der sendes orientering ud til pressen. Mange af de
ting der blev nævnt på det første møde er allerede
bragt i orden, bl.a. det fugtige område ved Søndergade.
10. Både Vinkelgårdsgrundene og Hvidegårdsvej er
annonceret. Erhvervsgrunde arbejdes der videre på
sammen med Aktiverhverv.
11. Der er 10 hjertestartere ialt i Egtved, men kurset til 16
personer, som danner en effektiv telefonkæde som kan
kontaktes via 112, er meget ønskeligt. Flemming
arbejder videre med at undersøge og aftale det videre
forløb pg gå i pressen. Vi forsøger at finde de 16
kursister ved direkte kontakt.
12. Gadebande og hjertestarter kan bruge omtale i artikler.

13. Socialøkonomisk cafe i
Roberthus? Oplæg
udsendt fra
Spinderihallerne d.d.

13. Efter workshoppen om Roberthus skulle der arbejdes
videre på at undersøge mulighederne for en
socialøkonomisk cafe i Roberthus. Oplægget fra
spinderihallerne må sættes i bero, indtil efter
byrådsseminaret og afklaring af forholdene i Roberthus.

14. Invitation til deltagelse
i tur til Nationalpark
Skjoldungernes Land d.
10.9.

14. Udviklingsplanen skulle være i høring, men vi har
endnu ikke set den (er nu udsendt). Vi deltager fortsat i
arbejdet og om muligt i turen.

15. Helhedsplan for
stiområderne
Eventuelt

15. Helhedsplaner for stiområder. Bl.a. skal den nye sti ved
hallen med på oversigten. I det hele taget mangler en
samlet oversigt over stier i og omkring Egtved – bør
opstilles flere steder i byen.
Eventuelt: Møde i Jelling m besøg i Byens Hus kl 18
udsættes til vores møde d. 3. november

