
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 
13.01.2014 

Tidspunkt: 19.30 
 

 

Mødeleder: I.P. 
 

Deltagere:  
 

Afbud: AA 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Nyt fra Udviklingsagenter 

 

2. Lokalplan vedr. hallen. 

Opsamling. 

 

3. Foderstoffen – evaluering 

og hvad så? 

 

4. Ønsker for 2014. Bilag 

udsendt af Inger d. 17.12. 

Indarbejdes i arbejdsplan? 

 

5. Status for Roberthus og 

Udviklingspark Egtved. 

 

6. Ny samarbejdsaftale? 

Invitation til Udvalget for 

landdistrikter… om at holde 

møde i Roberthus? 

 

7. Nyt om Egtvedpigen? 

 

8. Årsmøde – ny dato. Udkast 

til program. (Bilag) 

 

9. Forslag til nye vedtægter til 

drøftelse. Bilag følger. 

 

10. Nyt valgsted i Egtved. 

Hvem tager opgaven? 

 

11. Kulturugen. 

Udviklingsrådets bidrag. 

 

Evt. 

 

 Fitnes i Roberthus? 

Stigruppen – tilskud 

Datoer : 27. januar ansøgningsfrist 

1. marts: Årsrapport + 

ansøgningsfrist 

2. april årsmøde. Tilmelding 15. 

marts 

 

 

 

 

Referat: 

1. Udviklingsagenter: Roberthus café, Bydammen, 

Stier, Byportaler, Byfornyelse - tur til Vestervig m 

deltagelse af folk fra Teknisk Forvaltning m fl.  

Udv.rådet prioriterer Bydammen, stier, byfornyelse, 

cafeen. De er nærmest selvkørende. Byportaler er vi 

usikre på mht økonomien. 

 

 2.  Indsigelse vedr. legepladsen v Baldersvej blev 

bakket op. Også et planlagt regnvandsbassin ved 

boldbanerne er blevet kommenteret. 

 

 3. Tilfredsstillende at så mange bakkede op om 

nedrivningsdagen. Området bliver lagt ud som grønt 

område. 

 

 4. Ønskerne indarbejdes i Årsrapporten. Prioriteres på 

næste møde. 

 

 5. Der er forhandlinger i gang. Erhvervsforeningen 

indgår som mentor. Vi forventer et møde med 

Kommunaldirektøren indenfor 3 uger om planer for 

huset. 

 

 6. Ny samarbejdsaftale indgås automatisk og de 

15.000 kr. tildeles igen. Vi har inviteret udvalget. 

 

 7. Boet har ikke truffet en beslutning om hvad der skal 

ske med Egtvedpigen. 

 

 8. Årsmøde bliver d.13.3. kl. 19.00 og programmet 

bliver sådan at der er oplæg først og generalforsamling 

efterfølgende.  

 

 9. Forslaget fremlægges på årsmøde. 

 

 10. Forslag om at bruge Roberthus - Helle tager 

kontakt til Vejle Kommune. 

11. Vi kan ikke deltage pga tidnød. 

 

 Eventuelt: 

 Samarbejde mellem grupper der arbejder med stier og 

grønne områder. 

 Fælles møde med handels- og erhvervsforeningen o a 

fra Dialoggruppen. 

 Tilmelding til facebook-kursus: Edvard, Henrik, Allan, 

Marianne Vang, Helle 

 Kontaktpersoner til ejendomsmæglere bliver Henrik og 

Helle. 
 


