Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato: 28.4.2014

Tidspunkt: 19.30

Mødeleder: IP

Deltagere:

Afbud: Peter, Iffe

Dagsorden:

Referat:

1)

Gadebande a la Give

Gadebande
Forslag om at oprette en "Gadebande" - en gruppe af borgere
som vil være kontakt til Vejle Kommune om de fysiske forhold i
byen.
Uenighed om hvorvidt der kan findes borgere der vil gå ind i
det. Diskussion af anvendeligheden af app på Vejle Kommunes
hjemmeside om "Giv et praj".
Henrik gør opmærksom på app'en via facebook.
Vi inviterer til møde om emnet først på efteråret.
Grundejerforeninger, borgerforeninger o.l. inviteres. Ansvarlig
for planlægning og tilrettelægning aftales på næste møde.

2)

Møde med ULN – hvad
skal vi snakke med
dem om? Og hvem
deltager?

Møde med ULN
22. maj mødes vi med dem kl. 15. her.
Tilbagemelding fra Årsmøde, Uddannelsesbehov?, ULNs rolle i
forhold til centerbyerne / fagudvalg. Skal vi drøfte med ULN om
der skal være en opbremsning af udbygning af sociale
institutioner for unge/voksne?
Byfornyelsesmidler - flere nedrivningspenge.
Vi skal fastholde tankerne om differentiering i forhold til
øst/vest og udvikling - nogle (øst) har naturlige styrker og
andre kæmper mere op ad bakke. Vi har måske en social
slagside mht indbyggere.
Vi skal fastholde at der er forskellige udviklingsbehov for
centerbyer, landsbyer, og Vejle. Centerbyerne har behov for at
mødes med andre fagudvalg/udvalgsformænd.
Vi skal tale forskellige boligbehov og forskellige ønsker til
bosætning - brug diversiteten som en styrke i udbud af boliger.
Husk at få også private byggegrunde med på kommunens
hjemmesiden.
Stor tilfredshed med udviklingsagenter - uddannelsen
Vi skal bruge mere om fundraising og adgang til materiale.
Vi skal bruge ekstern hjælp (penge til professionel hjælp) et
visionsmøde for alle borgere.

3)

Møde med
centerbyerne

4)

Møde med
Museumsfolkene

Møde med Centerbyerne.
10. 6. kl. 18. 5 deltagere fra Egtved.
Dagsorden:
Vores møde med ULN
Møde med andre fagudvalg?
Flere forslag på næste møde d. 26- maj.
12. maj kl. 19.30 i Roberthus.
Museumschef Ove Sørensen. Dagsorden er Egtvedpigen udviklingsplaner. Robert Jacobsenmuseum? Henriette inviteres
med.

5)

6)

7)

Områdefornyelse –
orientering fra møde
med Søren og Anne
Mette

Opfølgning på
projekterne under
udviklingsagenterne –
er der noget nyt?

Mellembykonference

Møde i Vejle afslørede at projektet var druknet i
organisationsforandringer. Der er indkaldt til møde i gruppen
vedr. grønne områder hvor en råskitse for området bliver
tegnet. Der er indkaldt til møde for beboerforeningen i midtbyen
d. 7.5. Der er arrangeret beboerfest d. 10. maj. Trafikgruppen
arbejder efter planen.
Opfølgning Udviklingsagenter:
Møde med kommunaldirektøren om brugen af Roberthus måske
Spisested - Museum. Den 19. maj kl. 14.00. Helle og Inger.
Nydamslauget oplever problemer med Vejle Spildevand som
ikke er interesseret i at være med til omdanne området til
rekreativt område.
Mellembykonferencen. Stor interesse for vores oplæg om
udviklingsagenter.
Interessant oplæg fra byplanlægger Niels Boje Groth om bl. a.
produktionsvirksomheders betydning for udvikling i
yderområder – han skelner mellem ”de kloge” – som døger mod
de store byer- og ”de dygtige” som er stabile medarbejdere der
videreudvikler i produktionsvirksomhederne.
Niels Boje Groths oplæg videresendes.
Ansøgning til "Det gode liv" - Nordea Fonden
Skolen, Hallen, Udviklingsrådet og Stigruppen er gået med i en
ansøgning om støtte til udendørs aktiviteter ved hallen Leg og
Motion.

8)

9)

10)

Ansøgning til
Nordeafonden

Henvendelse vedr.
Byparken

Egtved Bypark - Henvendelse
Vi tilbyder at invitere Parkudvalget og Vej og Park til et fælles
møde mhp at få det gode samarbejde tilbage på sporet. Vi
henviser til andre naturlegepladser. Allan og Hardy deltager i
mødet.
Åbent Hus Udviklingspark Egtved.
Enkelte interesserede dukkede op, meget dårlig markedsføring,
bl.a. manglede en annonce med tidspunkter o.l..

Udviklingspark Egtved- LAG er gået udenom Vejle - bekymrende hvad det kommer til
Åbent hus
at betyde.
Næste møde d. 26. maj.
Eventuelt

