Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato: 8. 09.2015
Mødeleder: IP

Tidspunkt:
Deltagere:

Dagsorden:

Referat:

1. Mødet mellem Byrådet
og centerbyerne

19.30
Afbud: Allan, Mette
Christina, Iffe

1. Oplæg sendt ud. Byrådet deles op i grupper som vi får
lejlighed til at mødes med politikerne i 10 min for hver gruppe.
Der tages referat fra hver gruppe. Vi har 5 punkter med.

2. Vejle Ådal – projektet
2. Vejle Ådal og Vejlefjord. Planen er på vej i høring efter
politisk behandling. Vi er tydeligt med i planen. Der
planlægges besøg i Egtved d 24. Oktober m vandretur fra
Roberthus til Egtvedpigens hus. Vi afventer høringstidspunkt.
3. Opfølgning på
a. Hjertestarter

3.a Hjertestarter: Placering og økonomi er udfordringen, men
den skal placeres 2 km fra nærmeste anden hjertestarter.
Måske kan vi selv arrangere et kursus og registreringen i
alarmcentralen på de hjertestartere vi har i byen allerede.
Måske kan brandværnet inddrages. Vi undersøger
mulighederne.
b. Fotokonkurrence b. Fotokonkurrence: Møde d 10.9. Introduceres på
Vingstedmessen d. 7.-8. nov.
c. Forskønnelsespris c. Forskønnelse: introduceres på Vingstedmessen.
d. Vingstedmesse
d. Vingstedmessen: Vi præsenterer Udviklingsrådets arbejde.
Præsentation af Egtvedpigen? Andet? Bemandingsplan,
materiale mv Flemming er tovholder. Introduktion 23.
september kl. 19 i Roberthus. Tilmelding rundsendes.
e. Byfornyelse
e. Byfornyelse: Det grønne område skal udvikles helt
anderledes, da der skal laves regnvandsbassin i store dele af
området. Der skalske en kobling af rekreativt område og
regnvandsbassin. Dog vil en del af de oprindelige planer kunne
gennemføres når regnvandsprojektet er udført. Projektstart
efterår 2016 når planlægningen er afsluttet.

4. Invitation Urban Lab jvf 4. Mest til Handelsforeningen.
mail 2.9.
5. Ny affaldssortering
5. Ny affaldssortering: Informationsmateriale sendes ud til alle
husstande og vi hjælper med information på sociale medier.
6. Upfront og ”en ekstra
hånd”– orientering
Vejle Kommune.

6. Upfront. Man kan abonnere på ugentlig information om
fondsmuligheder. Når Mette er klar følger vi op.

7. Nytårskur m.
foreningstræf.

7. Nytårskur. Første møde i arbejdsgruppen d. 28.9. Sigter
mod at invitere foreningerne til d. 9.1.2016. Skal bl.a.
indeholde tilbud om introduktion til kalenderen på Egtvednet.

8. Artikel i
VAF/Egtvedposten

8. Artikel i VAF og Egtvedposten i indstik om Egtved. Inger har
lavet et input.

Eventuelt

Eventuelt: Egtvednet, opfølgning m Bente Ølholm, Henrik og

Helle. Henrik inviterer.
Opdateret opgaveliste lægges på hjemmesiden.
Dialogmøde m handelsforening og erhvervsforening m fl bl.a.
om skiltning og handel og Egtvedpiger. Inger og Helle deltog.
Diskussion om hvordan man griber den truende butiksdød an
og hvem der har power til at sætte ind. Er det vores opgave at
sørge for at der bliver etableret en projektgruppe der arbejder
med udvikling af handelslivet? Vi tager emnet op på næste
dialogmøde.

Næste møde d. 7. oktober kl 18.00 i
Byens Hus, Jelling

