
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 16. 09. 2014 
 

Tidspunkt: 19.30  

Mødeleder: IP 
 

Deltagere:  
 

Afbud: 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Midtbyprojekt - 

trafikgruppen v/Allan 

  

Midtbyprojekt - Det 

grønne område på 

gartnerigrunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Henvendelser vedr. 

Foderstofgrunden 

v/Inger 

 

 

 

3. Henvendelse fra 

forsamlingshuset 

v/Inger  

 

4. Byparken - 

henvendelse fra Lars 

Kastbjerg v/ Inger  

(mail er rundsendt) 

 

 

5. Vedligeholdelse af 

grønne områder i 

lokalområder. Mail fra 

Lars Kastbjerg (er 

rundsendt) 

 

6. Landbetjent i Egtved 

v/Inger (mail er 

rundsendt) 

 

 

7. Nyt pengeinstitut i 

Egtved? 

 

 

Referat: 

 

1. Midtbyprojektet: Trafikgruppen - tilfredshed i Søndergade 

med projektet. Tegningerne kommer på vores hjemmeside - 

alle borgere er informeret direkte af medarbejder i Vejle 

Kommune. Stejlbjerg vil blive renoveret projektet. Den 

midlertidige bus-omkørsel vil blive evalueret mhp om den skal 

gøres permanent. 

Gartnerigrunden: Planen er at området indrettes til 

unge/voksne og gøres vedligeholdelsesfrit/ vedligeholdes af 

beboere. Bækken skal indrettes med vadested som giver 

mulighed for at skolebørn kan undersøge biotopen. Diskussion 

om mulighed for etablering af lukket område til hundeluftning. 

Vi beder Søren Nellemann om, at hundeskoven sendes i 

nabohøring. 

 Forslaget om afgræsning skal vurderes og der skal ske en 

kommunal vedligeholdelse hvis der ikke bliver afgræsning. 

Oprensning af bækken forventes foretaget snarest. 

 

2. Flere borgere har henvendt sig, fordi Kresten Udbye ikke 

gør noget ved grunden. Søren Nelleman og Peter 

Hummelmose har taget kontakt til Kr. Udby. Vejle Kommune 

følger op på sagen, men har ingen sanktionsmuligheder. 

 

 

3. Forsamlingshusets bestyrelse er i gang med at restaurere 

huset og vil gerne have nogle flere p-pladser og evt slette 

stien mellem de to stier fra Kirkegade/Trannisvej og 

Kirkegade/Tingvej ( bag om Tinghøj). Inger har rykket Søren 

Nellemann, og han har taget kontakt til dem. 

 

4. Byparken: Gruppen har søgt og fået midler til en 

tarzanbane i Byparken. Det støtter vi og ser det i 

sammenhæng med de øvrige grønne områder. 

 

5. De fleste områder i Egtved er dækket via 

Grundejerforeninger, grupper af borgere som er i dialog med 

Vejle Kommune. Kun i den gamle bydel mangler en gruppe 

som kan gå i dialog med kommunen. Vi forsøger at finde 

kontaktpersoner i området - evt via Egetoft. 

 

 6 Landbetjent. To hændelser på skolestien  har givet utryghed 

bl.a.  skolen. Det mærkes tydeligt at der ikke er en 

landbetjent, som kan tage affære. Forældre " holder vagt" . 

Skolen savner samarbejdet med landbetjenten. Vi retter 

henvendelse til Politiet. 

 

 7.  Der skal gøres en indsats for at der igen kan komme et 

pengeinstitut i Egtved. Udviklingsråd, Handelsforening og 



 

 

8. Det gamle posthus - er 

der noget nyt. (Kan 

udviklingspuljen evt. 

være en mulighed??) 

 

9. Roberthus – hvad sker 

der? 

 

 

 

10. Egtvedpigen – hvad 

sker der? 

 

 

11. Tilbagemelding fra 

Vejle Kommune vedr. 

vores bemærkninger til 

solvarmeprojektet ved 

Lergårdsvej v/ Hardy 

 

 

12. Udendørsarealer v. 

Hallen 

 

 

 

 

13. Spørgeskema fra Vejle 

Kommune om 

borgerinddragelse og 

aktivt medborgerskab 

 

Evt. 

 

 

 

 

AktivErhverv undersøger mulighederne. 

 

 8. Det gamle posthus. Kontakt til Lars Kastberg om et møde 

med interessenterne om projektudvikling m.h.p. at få hjælp til 

en ansøgning om midlertidig projektmedarbejder. 

Arbejdsgruppen samler interessenter. 

 

 9. Der skal ske en afklaring af administrative forhold i 

Roberthus før der kan afholdes workshop om muligt indhold i 

huset fremover. Når det er på plads indkaldes arbejdsgruppe 

til at medvirke ved planlægningen. 

 

 10. Der er aftale om et borgermøde hvor planer og ideer vedr. 

Egtvedpigens Grav kan præsenteres og drøftes. D. 9. oktober 

er der formøde med forventningsafstemning. 

 

 11. Henvendelse vedr. mulig udstykning af nye 

erhvervsgrunde i Egtved. Der planlægges et møde med Vejle 

Kommune om mulighederne. Udviklingsrådet og 

Erhvervsforeningen deltager. I samme forbindelse bør der ses 

på mulighederne for en kommunal udstykning af 

parcelhusgrunde. 

 

12. Der arbejdes pt med tegninger af indretningen af 

arealerne. Der skal søges flere penge til udnyttelse af 

området. 

 Der er foreslået skaterbane, parkourbane, klatreredskaber 

mm. Samtidig bibeholdes et boldareal. 

 

13. Inger har udfyldt skemaet 

 

 

 

 Evt.: Hjemmeplejen flytter til Bredsten. Det betyder at lokale 

arbejdspladser forsvinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 
 


