
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 7. maj 2013 
 

Tidspunkt: 19.30 – 21.30 
 

 

Mødeleder: IP 
 

Deltagere:  
 

Afbud: K-E, 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Arbejdsgrupper i 

midtbyprojektet. 

Status. 

 

 

 

 

 

 

2. Orientering om cykelsti 

– Ødsted /Jerlev. (Mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Orientering om møde 

vedr. busser til Kolding. 

(Mail) 

 

 

4. Orientering om 

Roberthus – status. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uddannelse af 

udviklingsagenter i 

Egtved?    

http://www.lokalsamfu

nd.vejle.dk/Projekter/V

ejle-modellen-for-

ABCD/Udviklingsagente

r.aspx 

 

6. Fordeling af 

fokusområder /opgaver 

/projekter jvf tidligere 

opgave ark (bilag). 

 

 

Referat: 

 

1. Både stat og kommune har bevilget penge. 

De 3 arbejdsgrupper er nedsat. 

De første møder d. 14.og 16. maj- sidste gruppe er ikke 

indkaldt endnu. Det reviderede kommissorium fra Inger lægges 

ud på hjemmesiden. 

Drøftelse af hvorvidt byfornyelse skal inddrages i projektet - 

måske i samarbejde med ejeren af Foderstoffen. Der er ikke 

afsat penge på Vejle kommunes budget. 

 

2. Møde med Vejle kommune vedr. muligt alternativt forslag til 

cykelsti fra Rugsted til Ødsted. Der blev præsenteret 3 forslag 

bl.a. et forslag om en dobbeltsporet direkte til Ødsted skole 

gennem Mølkærparken. Kommunen laver beregninger på 

forslaget. Strategien er nu at holde fast, så det kan realiseres - 

bl.a. vha politiske kontakter og opstilling af plakater ved 

landevejen (halmballe i august). ( Iffe og John undersøger 

banner). Lokalrådene opfordres til at indgive ønsker til 

trafikforbedringer - Kirsten sender. 

 

3. Busserne mellem Billund og Kolding ændres evt. til at have 

11/2 timesdrift i stedet for timedrift som nu - regionen skal 

spare. Muligheden for at dele udgifterne mellem kommunerne 

undersøges. Oplæg sendes ud til høring. 

 

4. Forhandlingerne mellem kommunen og Landdistrikternes 

Fællesråd om lejemål i Roberthus er ved at være afsluttet og LF 

forventer at flytte ind i løbet af maj.  

Der arbejdes fortsat på at etablere Iværksætterhus med åbning 

i efteråret. Der er forventning om, at vi lokalt i Egtved arbejder 

aktivt for at skaffe iværksættere. 

Direktionen afholder møde i Roberthus for at drøfte yderligere 

muligheder for husets fremtid. 

 

5. Vi tager kontakt til Peter Sepstrup om et kursus her. (Hw)Må 

være indstillet på at være opsøgende i forhold til at finde lokale 

deltagere fra foreninger o.l. 

 

 

 

 

 

 

6. Punktet udskydes til næste gang i håb om at vi er fuldtallige. 

( Henriette vil gerne være med i en arbejdsgruppe vedr 

Egtvedpigen. 
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7. Møderække sommer/ 

efterår. 

 

 

Eventuelt. 

 

 

 

7. Møderække: næste møde d. 10.6. Kl 1930. Der aftales 

møderække for efteråret. 

 

 

Eventuelt: Fælles møde for centerbyer i Vejle Kommune evt i 

Roberthus. (Inger inviterer) 

 

Mulighederne for ansættelse af  ”landsbypede”l undersøges - 

evt med til mødet med centerbyer.  

 

Mødet vedr Kommuneplanen er i Vingsted d 17. Juni. Kl. 16 - 

21 (?).  Forventes af give mulighed for aktiv deltagelse i 

workshops eller lignende. Informnationer om mødet meldes ud i 

næste nyhedsbrev. 

 

Nyhedsbrev skal ud i begyndelsen af juni med bl.a. Midtby- 

arbejdsgrupper -  Nyt om Egtvednet dk - Roberthus 
 


