Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato: 18. august 2014

Tidspunkt: 19.30

Mødeleder:

Deltagere:

Afbud:
Peter, Allan, Kirsten

Dagsorden:
Referat:
1. Nyt om det gl. posthus?

2. Orientering/ Status v
Inger
Nydam, Byparken,
Midtbyprojekt

3. Solceller på Lergårdsvej

Gæst: Inger Marie Åby
1. Borgere forsøger evt at købe posthuset som
turistinformation og lejligheder i en selskabsform.
Mangler delvis finansiering, forsøger at rejse pengene
via sponsorater, evt. Vejle Kommune o.a.. Forslag om
at der etableres både ferielejligheder og faste
lejligheder, cafe - og formidlingslokale. Udenfor
etableres madpakkehytter og infotavler m.v. Samt
græs og ny beplantning, sti til Hejlskovstien m.v..
En af de første udfordringer bliver at få lavet en
projektbeskrivelse som kan bære både selskabs - eller
foreningsdannelse og ansøgninger til fonde mm. Søren
Nelleman(Vejle Kommune) inddrages om muligt.
2. Orientering
Nydam: der har været indvielse. Der er en plan for
både den nærmeste og en fjernere fremtid. Det
fungerer fint – også samarbejdet med Vejle Kommune.
Byparken: Møde d. 19. Juni vedr. Vejle kommunes
plejeplan for området og Parkudvalgets rolle. Udvalget
ønsker en naturlegeplads mens kommunen har et andet
overordnet syn på byparker. Der skal arbejdes på at få
en fælles opfattelse, så parken bliver som beboerne
ønsker. Inger følger op.
Midtbyprojektet - Gader og trafik: Der har været
licitation på Søndergade- projektet. Vi efterlyser en
tegning af det ændrede projekt, som også skal i høring.
Inger kontakter Søren mhp at få en tegning. Møde i
gruppen vedr. Grønne områder d. 2. September med
præsentation af plan og tegninger for det grønne
område på den tidligere gartnerigrund.
Midlertidig aktivitet og anvendelse: Der er udarbejdet
kort over de områder som vedligeholdes af Vejle
Kommune. Vi retter igen henvendelse vedr. Stejlbjerg.
3. Placeres øjensynlig på den sidste erhvervsjord i Egtved.
EU skriver sammen med Erhvervsforeningen at man
støtter planerne om solceller, men forventer at der
udlægges nye arealer til erhverv.

4. Ny slagterbutik.
4. De tre foreninger møder op med en blomst til åbningen,
Egtvedposten og VAF inviteres.
5. Roberthus. Status og

5. Der bliver 3 deltagere fra Vejle Kommune og vi venter
på datoen for mødet med planlægningsgruppen.

evt. dato for workshop.
6. Efterårets
arrangementer –
borgermøde om
Egtvedpigen?

6. Egtvedpigen - vi rykker Museerne for dato for
borgermøde.

7. Nyhedsbrev?

7. Nyhedsbrev må stadig afvente datoer. Kontakt til
Egtvedposten om evt. at få lavet en glittet udgave i stil
med Fynslundbladet.

8. Eventuelt

8. Eventuelt: vi søger Coop om tilskud til
Forskønnelsesprisen. Halbyggeriet er udskudt.
Næste møde d 16.9. Kl. 19.30
Ny mailadresse John: johnskov50@gmail.com

