Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato: 15. april 2013

Tidspunkt: 19.30

Mødeleder: Inger

Deltagere:
Kirsten, Flemming, John, Allan og
Inger

Dagsorden:
1. Orientering
Årsmøde med
lokale netværk i
Vingsted den 13/4
2013 (Inger)

Afbud:
HW, Karen-Else, Henrik

Referat:

Kommuneplan
Vi får nærmere information om kommuneplanen og høringen omkring
kommuneplanen i god tid inden offentlighedsfasen. Det vil
forhåbentlig øge vores informationsniveau og overblik over
kommuneplanprocessen og giver mulighed for at planlægge lokale
møder.
Offentlige møde om kommuneplanen: 18. juni i Vingsted.
Flextur
Vi kan hjælpe hinanden med at gøre flextur til en succes ved at flest
muligt hører om det. Spred budskabet og tag fat i Pia Gulddahl
Madsen, hvis I ønsker foldere om flextur, mere information eller at
hun deltager i lokale møder.
Inger har lagt foldere om ordningen på Egetoft og på Bibliotektet.
Kontaktinfo for Pia: 7681 2314, PIAGM@vejle.dk
Fundraising
Hjælp til selvhjælp. LAG-Vejle og Vejle Kommune udbyder et kursus
i fundraising - kunsten at søge penge.
Tid og sted: Annonceres i lokalavisen og på facebook.
Branding
Vejle Kommune tager initiativ til et kursus / forløb med Nicolai Brix
om hvordan man via god historier og de sociale medier kan brande sit
lokalområde og skabe øget tilflytning og lokalt sammenhold.
Tid: Skal aftales med Nicolai. Udbydes via mail og facebook.
Madværket
Har I virksomheder, som bør være medlem af Madværket. Så prik til
dem, eller bed Madværket tage kontakt. Hvis mad,design og
vækstivirksomheder interesserer dig, så følg Madværket på
facebook/madværket eller www.madværket.dk
Kontakt: Per@kokkenhavn.com eller pekse@vejle.dk
Landsbypedel:
Hvis vi har nogle idéer til en seniorjobber i fx et job som
landsbypedel, må vi meget gerne kontakte Vejle Kommune.
Kontaktperson: Kastbjerg.
Vejle Kommune har åbnet en side på facebook/udvikling af lokalsamfund,
nærdemokrati og landdistrikter i Vejle Kommune, hvor de fremover vil skrive om,

hvad der sker indenfor Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis arbejdsfelt.
http://www.facebook.com/pages/Udvikling-af-lokalsamfund-n%C3%A6rdemokratiog-landdistrikter-i-VejleKommune/167852490039520?id=167852490039520&sk=info#!/pages/Udviklingaf-lokalsamfund-n%C3%A6rdemokrati-og-landdistrikter-i-VejleKommune/167852490039520
Aftale med Peter Sepstrup:
Han indkalder Centerbyerne til et fælles møde, hvor Nikolaj
kommer og fortæller mere om branding.
På mødet blev der udleveret et katalog; Aktivitetsstatus for 2012
og aktivitetsplan for 2013 for lokalrådene i Vejle Kommune.
Kan ses her:
http://www.lokalsamfund.vejle.dk/Lokalraad/Aarsberetninglokalraad.aspx

2. Roberthus
- Møde med Vejle
Kommune den
18.4

3. Midtbyprojektet
- Herunder
henvendelse fra
Egtved
borgerforening
- Udpegning af
arbejdsgrupper

Alle kunne tilslutte sig de tanker Helle har gjort sig i de rundsendte
notat.
Allan og Helle deltager i mødet med John Hansen.
Formål: At få afdækket status og eksisterende planer.
At præsentere Udviklingsrådets ønsker og forslag
Gruppe 1, Trafik og gaderum
Allan mangler at kontakte Stig og Lars Hansen. Ole Schmidt er
også med i gruppen. Der var enighed om, at Borgerforeningen
inviteres med til det første møde i gruppen.
Gruppe 2, Stier og grønne områder
OK
Gruppe 3, Midlertidig aktivitet og anvendelse
OK
Når Allan melder tilbage vedr. gruppe 1, sender Inger det hele
samlet ind til Søren Nellemann, Vejle Kommune.

4. Opgavefordeling
Udsat til næste møde.
og status på de
enkelte projekter (Flemming følger op på om Henriette ønsker, at forsætte arbejdet
vedr. Egtved Pigens grav)

5. Busdrift

Regionen vil spare på busafgange til Egtved. Se bl.a. artikel i VAF
den 15. april.
Aftalt, at Inger kontakter

Pia Gulddahl Madsen, Vejle Kommune
Kontaktinfo for Pia: 7681 2314, PIAGM@vejle.dk
Med henblik på at få aftalt et møde vedr. problemet.
Fra EUR deltager Allan, Kirsten og Inger (evt. Henrik?)
OBS. Morten Christensen sidder i Syd Trafiks bestyrelse.

Vi regner med at lave et skriv til Teknisk Udvalgt + Udvalget for
Lokalsamfund og Nærdemokrati. (Allan er tovholder).
Vi tager henvendelse til Borgerforeningen i Vester Nebel, de bliver
også ramt.

6. Cykelstier

7.

Eventuelt

8. Næste møde

Placering af cykelsti mellem Rugsted og Ødsted. Kirsten og
Flemming har været til møde med Ødsted/Jerlev lokalråd. Kirsten
og Flemming er også inviteret til møde på fredag, hvor Udvalget i
Ødsted/Jerlev har møde med Vejle Kommune.
Karen Else har snakket med Ole Koling vedr. repræsentant til
Udviklingsrådet fra Handelsforeningen. Ole har henvist os til Hanne
fra Egtved Blomster. Inger tager fat i hende.
7. maj kl. 19.30 på Roberthus
(alternativt den 13. maj kl. 19.30)
Hvis vi ikke hører noget, går vi ud fra at den 7. maj er OK.

