
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 24.1.2013 
 

Tidspunkt: 19.30 – 21.00 
 

 

Mødeleder: 
 

Deltagere:  
 

Afbud: K-E, Inger 
 

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra arbejdsgrupperne 

 

 

 

 

 

 

2. Områdefornyelsen. 

1. Byfornyelsesprogram – 

til orientering.(Bilag) 

2. Mail vedr. 

arkitekturprogram på 

DR 2. (Bilag – 

videresendt mail) 

 

3. Roberthus. Opfølgning på 

mødet med Vejle 

Kommune.  

1. Iværksætterdel – 

kontakten til 

Erhvervsforeningen. 

2. Egetoft – kontakt 

3. Strategi for det videre 

arbejde. 

4. Tovholder i 

Udviklingsrådet? 

4. Eventuelt  

 

 

 

 

 

Referat: 

1. Egtvedpigen –I lyset af den fornyede interesse for 

Egtvedpigen skal der planlægges en ny strategi for arbejdet - 

kontakt til John Hansen for EUr kan være involveret fra 

starten. Henriette indkalder gruppen. 

 

Ole refererer fra Handelsforeningens undersøgelse. 

Kommunikation/hjemmesiden er en akilleshæl for både 

Handelsforeningen og EUR 

  

Arbejdet med tilbud til unge afventer udviklingen mht Hallen 

og Roberthus. 

Forslag om besøg i Ungdomsklub og -skole. 

  

Arbejdet med grupperne/ temaer tages op til revurdering. 

  

2.  Gennemgået og taget til efterretning. Bliver gjort 

tilgængelig på www.egtved.dk sidst i januar. 

EUR bistår ved nedsættelse af arbejdsgruppen i løbet af 

foråret. 

EUR kan ikke gøre noget, det er op til ejer af siloen at 

kontakte et arkitektfirma med forstand på tilpasning til grønne 

områder. 

  

3. 1. Erhvervsforeningen vil gerne besøge "Slagteriet" for at se 

et iværksætterhus. 

Afventer tegninger mm før kontakt til Egetoft. 

Forslag sendes til John Hansen, Vejle Kommune om at vi 

nedsætter et strategiudvalg med de interessenter der foreløbig 

har budt ind for at sikre at huset bliver et borger - og 

kulturhus for alle og at væksttanken understøttes af et 

iværksætterhus. 

Tovholder i Udviklingsrådet bliver HW som udtræder af 

midtbygruppen. 

  

Evt.  

EUR køber 2 sider i Egtvedposten til Nyhedsbrev. 1 i beg af 

februar ( uge 6) og 1 i uge 10. Heri annonceres også årsmøde. 

Der arbejdes fortsat med at revidere vedtægter. 

Vedr. Hallen bliver der snart inviteret til borgermøde. 

Tegninger og byggeprogrammer er færdige. 

  

Samarbejdsaftalen m kommunen rundsendes til alle. 

Etablering af en "Egtvedmarchen" - mulighederne undersøges 

- kontaktpersoner og interesserede søges. 

  

 
 


