
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato:10.4. 2012  

 
Tidspunkt:. 19.30 – 21.30 i 

Roberthus 
 

 

Mødeleder: 
AA 

Deltagere: Allan, Flemming, Ole, 

Henriette, Inger, Helle 
 

Afbud: Karen-Else 

- afbud Kirsten 
 

 

Dagsorden: 

  

1.      Godkendelse af 

dagsorden 

 

2.      Fra sidste møde: 

Forretningsorden. Skal rådet 

have en forretningsorden og 

hvad skal den i så tilfælde 

indeholde? Allan og Karen-Else.  

a.       Opgavefordeling 

 

 

 

 

b.      Dropbox. 

3.      Høring vedr. Politik for… 

Forslag til drøftelse. Inger og 

Helle. Bilag 

4.      Egtvednet.dk – 

orientering om ansøgninger 

 

Referat: 

 

1. Dagsorden ikke nået frem til Allan. E-mailadressen 

tjekkes, skal være hotmail.dk. Eller 

formand@Egtvedportalen.dk. 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Der skal arbejdes med vedtægter og forretningsorden i 

løbet af det næste år mhp at få nye og mere brugbare. 

 

 

Opgavefordeling 

Forslag til strukturering af opgaverne i forhold til visionsplan 

og udviklingsplaner (Inger). Rådets medlemmer byder ind 

på Fokusområder hvor de er kontaktpersoner og med til at 

tage og støtte initiativer. 

Forslag til fokusområder: 

Turisme: Natur, ture, Egtvedpigens grav, Jernalderbyen. 

Tørskind. 

Kommune- og lokalplaner, trafik og infrastruktur, 

Udviklingsplan for Egtved 2011, kontakt til 

grundejerforeninger m.v....  

Handel og erhverv , tiltrække nye butikker, støtte 

bestående, tiltrække liberale erhverv og mindre 

erhvervsvirksomheder. 

Kulturforeninger , foredragsforening, musikklub, opsamling 

på kulturelle foreninger. Tilbud til unge. Filmklub. 

Spisested i Egtved efterlyses - måske koblet med 

Roberthus? 

Kommunikation. Nyhedsbrev. Hjemmeside. 

Rådets opgave er bl.a. at samle og hjælpe, udbrede viden 

om støttemuligheder. 

Der arbejdes videre med planen på temamødet d. 1. maj 

hvor indholdet beskrives fyldigere og opgaverne fordeles.  

 

Dropboks droppes. 

 

Høringssvar godkendt. Allan fremsender til Vejle Kommune. 

 

 

 

 

Kort gennemgang af ansøgningerne og projektbeskrivelsen.. 

Første tilbagemelding fra LAG efter 26. April. Derefter skal 

den ene ansøgning til ministeriet, den anden behandles kun i 

Vejle. På næste møde tages indhold på hjemmeside og 

facebook/twitter op til drøftelse uanset om der bevilges 

mailto:formand@Egtvedportalen.dk


m.v.. Karen-Else og Helle. Bilag 

5.      Deltagelse i LAG-møde 

Vingsted? 

6.      Planlægning af temamøde 

d. 1.5. 

7.      Punkter til Nyhedsbrev. 

8.      Eventuelt 

 

 

 

 

 

penge eller ej. 

 

5. Deltagelse i LAG møde. Allan, Inger, Helle, Henriette? 

Næste møde - husk deltagelse i projektmagerkursus d. 23. 

maj. Frist for tilmelding er d. 4, maj. 

 

 

6. Se ovenfor – punkt 2 

 

 

 

 

7. Nye tiltag for Udviklingsrådet - fokusområder. Digital 

byportal. Høringssvar. Temamøde – fokusområder 

 

 

 

 


