
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 26. maj, 2014  

16.juni 2014 
 

Tidspunkt: 19.00  

Mødeleder: IP 
 

Deltagere:  
 

Afbud: Allan 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Orientering om 

Midtbyprojektet: 

Grønne områder, 

Beboerforening. Kan 

grupperne udvides?  

 

2. Referat fra møde med 

Museumsfolkene – 

 

3. Referat fra rundtur m. 

embedsfolk fra Vejle 

Kommune. IP 

 

 

4. Roberthus i fremtiden 

–  

 

 

 

 

5. Forringet 

postbetjening – ingen 

anbefalede breve fra 

Egtved. KJ 

 

6. Det gamle posthus – 

anvendelse i 

forbindelse m grønne 

områder? 

 

 

 

 

 

 

7. Møde m ULN – referat. 

HS 

 

 

 

 

8. Centerbymøde d. 10.6 

.  

 

 

9.  Afslag på ansøgning 

 

Referat: 

 

1. møde vedr grønne områder. Grønt fitnesområde bliver 

tegnet og præsenteret på næste møde. 

Beboerforeningsarrangement i området, tak og en flaske 

til den, som leverede strøm. 

 

 

 2. Referatet fra mødet er udsendt til alle medlemmer. 

 

 

 3. Referat af turen med kommunaldirektør, teknisk direktør 

og andre chefer fra Vejle Kommune. Byen blev vist frem: 

handel, erhverv, bosætning mm. Vi savner en tilbagemelding 

om turen. 

 

 4. Roberthus hører nu under Lene Lawaetz, Spinderihallerne. 

På et møde med kommunaldirektør Niels Ågesen og Lene L. 

blev det besluttet at der skal afholdes en workshop i løbet af 

efteråret hvor alle borgere er inviteret. Der nedsættes en 

planlægningsgruppe hvori Peter repræsenterer 

udviklingsrådet. 

 

 5. For skolen er det et problem at man ikke kan sende bl.a. 

eksamensopgaver anbefalet. Kirsten undersøger hvad der er 

sket og hvorfor det ikke kan lade sig gøre mere. 

 

 6. Nogle borgere har foreslået at det gamle posthus - som 

tidligere har været station - kunne bruges til motel/B&B/ og 

formidlingssted for naturen i og omkring Egtved. Iffe samler 

en gruppe som måske kunne være interesseret i at arbejde 

videre med projektet. Udfordringer ligger i at finde en person 

som har både tid, kræfter og kompetencer til at udforme 

fondsansøgninger m.v.. Måske kan der ansættes en 

praktikant til at udvikle projektet. Udviklingsrådet bakker op 

om ideen. 

 

 7.  På mødet var der gensidig tilfredshed med samarbejdet. 

Der var lydhørhed i forhold til ønskerne om at få færdiggjort 

cykelstien til Ødsted. Også ønskerne om 

byfornyelsesmidlerne blev fremført. Udviklingsrådet udtrykte 

stor tilfredshed med forløbet for udviklingsagenter. 

 

 8.  Deltagelse fra Give, Børkop og Egtved. For fremtiden bør 

møderne være temamøder med informationer som har fælles 

interesse. Referat udsendes til hele udviklingsrådet. 

 

 9 Afslag på den fælles ansøgning vedr. udendørs aktiviteter 



"Det gode liv" 

 

10.  Udviklingsbeløb til 

nytænkning i Egtved? 

 

 

 

11.  Møde med Vej & Park 

om Byparken og 

Nydamslauget  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Trafiksikkerheds-

høring 

 

13.  Nyhedsbrev? 

 

Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ved hallen.  

 

 10. Beløb til udvikling - måske kunne det være en idé for 

ULN at sende en portion penge ud til nye projekter udviklet i 

Egtved. Det kunne kobles med et udviklingsagentforløb? Vi 

undersøger muligheden efter sommerferien. 

 

 11. Møde med Vej&Park om legepladsen i byparken d. 19.6. 

Samtidig ses på stierne i midtbyen og regnvandsbasinet  ved 

Søndergade. 

Nydamslauget har haft møde med Vejle Kommune vedr. 

Nydammen og mulighederne for at bruge området rekreativt. 

Der opsættes borde og bænke og nye affaldsbeholdere. 

Gruppen søger midler til anlæg af sti rundt om søen. Der er 

indgået aftale om hvilke forpligtelser gruppen hat og hvilke 

Vejle Kommune har. Søen bliver renset op i løbet af 

efterår/vinter. 

 

 12. Trafiksikkerhedshøring: Allan og Kirsten indsender 

høringssvar. 

 

13. Nyhedsbrev udsendes, når der er konkrete datoer vedr. 

efterårets borgerrettede arrangementer. 

 

 Næste møde d. 18. august kl. 19.30 

 

 Iffe nyt nr. 21 26 8862 

 


