
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 21. august 2013 
 

Tidspunkt: 19.30 – 21.30 
 

 

Mødeleder: IP 
 

Deltagere:  
 

Afbud: Iffe 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Arbejdsgrupper i 

midtbyprojektet. Status 

jvf de udsendte 

referater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Orientering vedr. 

busser v/Kirsten og 

Allan 

 

 

3. Lokalplan ved det 

gamle bibliotek v/Inger 

 

 

4. Høring af 

Kommuneplan v/Inger 

 

 

 

5. Vælgermøde v/Helle  

 

 

 

 

6. Møde med de andre 

Centerbyer – 

Samarbejdsaftalen 

2011 - 2013 

 

7. Udviklings-

agenter,Kultur-huse, 

Landsbypedeller. 

 

 

 

8. Cykelsti. Orientering. 

Bilag udsendt. 

 

 

 

Referat: 

 

1. Arbejdsgrupper - se gruppernes rundsendte referater. 

Udgifter i forbindelse med møderne afholdes af Vejle 

Kommune. Gruppemedlemmer er referenter. 

Trafik og gaderum har næste møde d. 5. September. Vi 

afventer referat. 

Stier og grønne områder. Har lige haft møde, der er 

god gang i arbejdet med stier. Der er et godt 

samarbejde med kommunen om silogrunden. 

Midtbyprojektet - gruppe 3 afholder fælles arbejdsdag 

mhp forskønnelse af området. Hustandsomdelte foldere 

og streamere, formålet er bl.a. At etablere en 

beboerforening i området. 

 

2. Line 166 Billund-Kolding, ingen ønsker opfyldt. Dvs 

at skolebørn på den trafikfarlige del skal hentes i taxa, 

hvis der ikke findes en anden løsning efter 1.januar. 

Linie 333 og 334 kører som aftalt. 

 

3. Lokalplan - vores forslag til teknisk udvalg om 

ændringerne af lokalplan blev hørt. Godt samarbejde 

mellem foreningerne. 

 

4. Høring af kommuneplan: den oprindelige plan er 

genoptaget, så boligområderne er bevaret. 

Visionsplanen kan ikke gøres til en del af 

kommuneplanen, da planen derved bliver for bundet. 

 

5. Vælgermøde: Brev til politikere om temaer - 

byudvikling, Roberthus, turisme og natur, trafik. Alle 

pol. får et par minutter om hvert tema ordstyrer Kåre 

Johansen skal holde dem på sporet og sikre at borgerne 

høres. 

 

6. Møde med centerbyerne udskydes til foråret. 

Samarbejdsaftalen tages op med Peter Sebstrup/ 

Udvalget. 

 

7.Udviklingsagenter kurset starter i efteråret. 

Roberthus: iværksættere starter 1. januar - 

markedsføring i løbet af efteråret. Forsøge at få 

etableret en projektstilling evt 1/2 som skal udvikle 

huset. Forsøge at få LAG midler til projektet. 

 

8 Cykelsti mellem 

Ødsted/Rugsted. Der arbejdes videre med den 

linieføring som arbejdsgruppen har foreslået, nemlig en 

dobbeltrettet cykelsti langs sydsiden fra Rugstedvej til 



 

 

 

 

 

9. Facebook – vi skal have 

fundet nogle billeder og 

noget indhold. 

 

 

10. Møderække 

efterår/Vinter 

 

 

 

 

 

 

11. Eventuelt 

 

 

Mølkær kro og bagom denne til Mølkærparken. Der 

mangler stadig 6-700 m cykelsti mod Egtved og den 

skal vi fortsat kæmpe for. 

 

 

9. Facebook Henrik efterlyser materiale. Reklamere for 

facebooksiden i næste nyhedsbrev, som skal ud i 

passende tid før vælgermødet. 

 

 

10. Møderække efterår/ vinter: 

Næste gang om Udviklingsagenter, vælgermøde og 

nyhedsbrev d. 18.9. Udvikling af Roberthus d. 28.10. 

Julefrokost mm d. 25.11. kl. 18.00 

Efter nytår 13. 01. og forberede årsmøde d. 3. 2.  

Årsmøde torsdag d. 13. 3. Kl. 19.30 

 

 

11. Evt. Peter: Handelsforeningen vil tage fat i Dorte 

Bjerre for at få en skiltning på Ribevej ind mod 

handelsbyen Egtved. 

Flemming: stadig problemer med at skifte kasserer 

....... 
 


