
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato:  
21. oktober 2014 

Tidspunkt: 19.30  

Mødeleder:  
 

Deltagere:  
 

Afbud: 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Henvendelse til 

borgmesteren vedr. annonce 

i Egtved Posten vedr. ny 

udstykninger / 

Hejlskovplejecenter 

 

 

 

 

 

 

 

2. Møde med Sydøstjyllands 

Politi – hvem deltager / 

forslag til mødedatoer 

 

 

3. Møde med Vejle kommune 

vedr. nyt areal til erhverv 

v/Hardy 

 

 

4. Møde vedr. planer for 

Roberthus –  noget nyt? 

 

5. Egtvedpigens Grav. 

Orientering fra møde med 

arkæolog Louise 

Felding.Helle 

 

 

 

 

 

6. Fællesmøde for lokalråd. 

Bilag er sendt pr. mail. 

 

7. Midtbyrenovering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat: 

 

1. Vedr. Ændringer af hjemmeplejens ændrede 

arbejdsforhold som medfører at 35 

arbejdspladser flyttes. Henvendelse til 

byrådspolitikere vedr. sagen. Der ser ud til at 

ske en positiv udviklings i sagen, men 

borgmesteren har ikke svaret på 

Udviklingsrådets henvendelse, vi rykker for 

svar. 

Heller ikke henvendelsen vedr. udstykninger - 

og annoncering af byggegrunde er der svaret 

på. 

 

2. Møde med politiet: Der er kommet svar på 

vores henvendelse med tilbud om et møde. De 

øvrige foreninger inviteres. Datoen fastsættes i 

samarbejde med politiet. Inger følger op. 

 

3. Vejle kommune har indvilget i et møde om 

mulighederne for nye udstykninger. Inger 

aftaler møde, Inger, Hardy, Allan og 

medlemmer af Erhvervsforeningen deltager. 

 

4. Roberthus - intet nyt. Helle spørger hvad der 

sker. 

 

5. Egtvedpigens grav. Mødet m museerne (Louise 

Felding og Helle) mhp forventningsafstemning 

vedrørende projektet. Vi ønsker fortsat et 

temamøde hvor politikere og embedsfolk 

deltager. Der laves et oplæg som kan danne 

udgangspunkt for en invitation til Arne 

Sigtenbjerggård (Inger), Dan Arnløv ( 

Henrik)og Birgitte Vind (Helle). 

 

6. Mødet i Gårslev – ingen fra Udviklingsrådet har 

mulighed for at deltage. 

 

7. Midtbyrenoveringen - renovering i Søndergade 

ser fin ud og ser ud til at blive færdig til tiden. 

Det grønne område kan først omdannes når 

der er lavet en ny lokalplan og når der er lavet 

en samlet plan for hele området i samarbejde 

med Vejle Spildevand og Vandløb. Dette kan 

først ske i løbet af januar. Redskaber og 

bålhytte arbejdes der videre med i samarbejde 

med interesserede og indenfor budgettets 

rammer. 



 

 

 

8. Realdanias Ildsjæleprojekt. 

Inger/Iffe? 

 

 

 

 

 

9. Positiv psykologi. Udvikling i 

Egtved.  Mail rundsendt. 

 

 

 

 

 

Evt. 

 

 

 

 

Nabohøring om hundeskov kan gennemføres 

umiddelbart. 

 

8. Det gl. posthus - der arbejdes videre med at 

afklare om der skal dannes en ny forening eller 

om der kan laves noget i regi af en 

eksisterende. Realdania kontaktes mhp at 

afklare søgemuligheder og om man kan få 

hjælp til projektbeskrivelse der.  

 

9. Vejle Kommune er interesseret i at undersøge 

mulighederne for at gennemføre et projekt om 

byudvikling med inddragelse af borgere på en 

positiv psykologisk basis, inspireret af et 

projekt i Australien. City Brand Manager 

Dorthe Bjerre inviterer. Helle deltager 

 

Evt.: Henvendelse fra borgere vedr. VAFs 

dækning - der er for få reelle nyheder fra 

Egtved. Der afholdes dialogmøde m 

journalister d. 28.10. kl.08.00 på 

Egtvedposten. Helle deltager. 

 

Julefrokost tirsdag d. 18. 11.: Leverandør 

bliver Egtved Slagtehus. Møde først, derefter 

julefrokost. 

 
 


