
 

 

Årsmøde og generalforsamling i Roberthus d. 13. marts 2014. 

Årsmødets oplægsholder var Birgitte Vind, næstformand i Kultur- og idrætsudvalget i Vejle Kommune. 

I sit oplæg fokuserede Birgitte Vind på de muligheder der ligger for Egtved i at udnytte Egtvedpigens 

potentiale i den fremtidige markedsføring af byen. Birgitte Vind mente, at et nyt stort besøgscenter kunne 

blive et meget stort turistmål og være en del af Ådalens mange oplevelser. Også jernalderbyen i Vingsted 

skulle gøres til et endnu større mål for besøgende. I den efterfølgende debat blev også mulighederne for et 

Robert Jacobsenmuseum inddraget og mødte positiv interesse. 

På den efterfølgende generalforsamling blev Kent Jensen valgt til dirigent.  

 Referent blev Helle Wiese og som stemmetællere blev Poul-Erik møller og Karen-Else Lie Hansen valgt. 

Formand Inger Pabst aflagde beretning fra et travlt år for Egtved Udviklingsråd. ( Se 

www.egtvedudviklingsraad.dk. 

Under den efterfølgende debat blev bl. a. arbejdet med de grønne områder gjort til genstand for 

bemærkninger idet Alex Timmermann opfordrede til, at Udviklingsrådet var opmærksomt på, at også 

Byparken havde behov for at søge fondsmidler til videreudvikling.  Inger Pabst kunne fortælle at de grønne 

områder i Egtved Ådal er en del af midtbyprojektet og derfor ikke konkurrerer med de andre projekter, 

herunder Nydamslauget.  

Kent Jensen, Stigruppen,  gjorde opmærksom på, at gruppen holder pause i udvikling af nye stier for at man 

kan holde fælles møde og lave fælles planer for udvikling af stier i hele området. Stigruppen fortsætter 

vedligeholdelsen af de etablerede stier. Det største problem mht stier er området ved søen ved 

Søndergade, hvor passage ofte er umulig pga oversvømmelse. Inger Pabst svarede, at man er opmærksom 

på problemet, som formentlig skyldes et ødelagt dræn. 

Lars Schmidt, Udvalget for Teknik & Miljø, tog opfordringen til at se på sagen med sig. Endvidere roste han 

Egtved Udviklingsråd og samarbejdet mellem foreningerne for konstruktive høringssvar – der bliver lyttet. 

Den positive udvikling og det store engagement er blevet bemærket i Vejle Kommune. 

Beretningen blev vedtaget. 

Regnskab: Vedtaget 

 Budget: Vedtaget 

 Indkomne forslag: Egtved Udviklingsråd havde forslag til ændring af vedtægterne.  

http://www.egtvedudviklingsraad.dk/


Vedtægtsændringerne skulle gøre vedtægterne klarere bl.a. ved at adskille begreberne Årsmøde og 

Generalforsamling og indføre en årsplan for budgetåret. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget efter en god og konstruktiv debat. 

Valg af medlemmer: 

På valg var: Kirsten Jensen (Egtved Skole), Allan Andersen (Egtved Idrætsforening), Karen-Else Lie Hansen 

(AktivErhverv), Inger Pabst (øvrige). 

Karen-Else Lie Hansen modtog ikke genvalg, de øvrige modtog alle genvalg. 

Eneste nyopstillede var Hardy Stagelund Nielsen, AktivErhverv, som blev valgt. 

Alle suppleanter blev genvalgt. 

Dirigenten takkede for” god ro og orden” – formanden takkede dirigenten. 

Medlemmerne af Egtved Udviklingsråd er derefter: 

Inger Pabst,   (Øvrige opstillingsberettigede), 
 Allan Andersen  ( Egtved Idrætsforening), 
 Kirsten Jensen,   ( Egtved Skole ), 
 Flemming Nielsen  (Øvrige opstillingsberettigede), 
 Hardy Stagelund Nielsen,  (AktivErhverv), 
John Skov   (Øvrige opstillingsberettigede), 
 Helle Wiese   ( Frivilligecenter Egetoft). 
 
Suppleanter:   
Henrik Sandholm (Øvrige opstillingsberettigede) 
Edvard Simonsen (Øvrige opstillingsberettigede) 
Peter Sønderby (Handelsforeningen) 
 

Egtved Udviklingsråd konstituerer sig selv d. 24. marts. 

 

Referent 

Helle Wiese 

16.3.2014 

 


