Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato: 3. februar 2014

Tidspunkt: 19.30

Mødeleder: IP

Deltagere:

Dagsorden:

Afbud: AA, K-EH,
HS, PS. KJ uden
afbud

Referat:

1. Årsmøde: Program,
Årsmøde. Næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget Birgitte
annoncering, kandidater? Vind Holder oplæg. Derefter generalforsamling efter
Bilag.
gældende vedtægter.
Revisorer spørges om de genopstiller. Der er bestilt
annonceplads og der udkommer et nyhedsbrev før årsmødet.
2. Nye vedtægter. Bilag er
udsendt.

Vedtægterne rettes til, så ingen foreninger nævnes specifikt.
Det vil være op til den til enhver tid siddende bestyrelse at
sikre at foreningerne opstiller.

3. Årsrapport. Bilag følger

Årsrapporten godkendt: Danner grundlag for beretningen på
generalforsamlingen

4. Roberthus:
Udviklingspark, café,
møde m
kommunaldirektøren?
Bilag.

Den første iværksætter er på plads i Roberthus – Freddy
Frandsen, Regnskabsservice. Daltec har leveret inventar. Landdistrikternes Fællesråd har problemer med Vejle
Kommune og lejekontrakten – ærgerligt hvis de rykker ud
igen.
Cafeen afventer møde med kommunaldirektøren, men der
har været en meget positiv dialog med handicap chef Kirsten
Bundgård og Center for Beskyttet Beskæftigelse som
opfordrede til at vi tænkte større, bl.a. Robert Jacobsen
museet som en del af huset. Dette blev også foreslået af
Udviklingsagenter.

5. Nyhedsbrev. Indhold?

Nyhedsbrev: Udviklingsagenter, Velkomstpakken,
Årsmøde, Erhvervspark i Roberthus. Opfordring til borgere
om at gå ind i et projekt vedr. Robert Jacobsen museet og
cafeen. Reklame for Facebook – likes.

6. Udviklingsagenter Status.

Udviklingsrådet er blevet opfordret til at prioritere de
planlagte projekter mht ansøgninger til Vejle Kommune om
støtte. Stiprojektet og Velkomstpakken lægger ikke
umiddelbart op til at søge penge, Byfornyelsesgruppen søger
støtte til studietur via Midtbyprojektet,(ansøger måske
senere om penge til projekthjælp) Pyloner er endnu ikke helt
klar til ansøgninger, Nydamslauget med Søprojektet er klar
og sender ansøgning nu. Café og Robert Jacobsenmuseum er
ikke klar til ansøgninger endnu.

7. Egtvednet.dk.
Annoncekampagne?

Der har været ønske om en minivejledning i brug af
hjemmesiden, derfor indrykker de tre foreninger en helsides
annonce med en kort og tydelig vejledning og opfordring til
at bruge kalenderen.

8. Projekt Mellemby.
Afsluttes. Bilag følger.
Slutkonference 26. april

9. Forskønnelsespris?

10. Film- eller
fotokonkurrence?

11. Klimatilpasnings-plan.
Bilag er udsendt

12. Evt.

Rapporten udsendes til alle, når den er færdig. På
konfetencen d. 26. april på Glamsbjerg Gymnasium, fortæller
HW om Udviklingsagenter og kontrakten med Vejle
Kommune. Invitationen til konferencen udsendes i marts.
Forslag om at en pris for fineste hus i byen introduceres på
årsmødet i handleplanen - Årets hus. Indtilling fra borgerne,
afstemning på facebook, så det bliver borgernes pris (en lille
plakette og en buket) der uddeles på årsmøde 2015.
Film- og fotokonkurrence i forbindelse med fest- og
kulturugen til næste år. Borgerne (og måske skolen) inviteres
til at lave en kort film om hvad det bedste ved Egtved er.
Dommerkomite m. journalist, fotograf og ?. Prisoverrækkelse
i bedste Oscar-stil. Filmene tilgængelige via Egtvednet.
Introduceres på årsmøde i handleplanen.
Klimatilpasningsplan - ikke særlig relevant for Egtved, dog
melder vi ind at der kan være problemer i Dalgade ved
skybrud.
Svar fra borgmesterkontoret: Valgsted flyttes ikke i
forbindelse med EU-afstemning. Hvis hallen er lukket næste
gang, tages situationen op til overvejelse.

