
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 18. september 
 

Tidspunkt: 19.30 – 21.30 
 

 

Mødeleder: IP 
 

Deltagere:  
 

Afbud:K-E, Flemming 

Fraværende: Peter 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Nyt fra 

Midtbyprojektets 

arbejdsgrupper. 

Hvad skal på 

hjemmesiden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Udviklingsagenter. 1. 

møde d. 7. 10. (HW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vælgermøde. 

Tilslutning fra 

partier? (IP) 

Drejebog. 

Forplejning. 

 

4. Nyhedsbrev. 

Deadline 19. 

september. Indhold? 

 

Referat: 

 

1. Alle referater går direkte på hjemmesiden under 

Midtbyprojektet 

Trafik og Gaderum. 3 forslag der alle rummer ændringer i 

enderne af Søndergade og Vestergade så Dalgade bliver 

hovedfærdselsåre . Forslag A er anbefalet af gruppen, det 

rummer cykelsti og fortov i begge sider af gaderne og 

parkering i begge sider. Udviklingsrådet tilslutter sig forslaget 

og Rambøll skal i gang med detailplanlægning og 

økonomiberegning. 

Stier og grønne områder: Aftalen om nedrivning af 

Foderstoffen er på plads, dette sker efter nytår. Der arbejdes 

videre med udvidelse af de grønne områder omkring Egtved Å. 

Midlertidige aktiviteter og anvendelser...Havde 

evalueringsmøde m Vejle Komm - tilfredshed med at 

Foreningen Egtved Bymidte blev etableret. Også tilfredshed 

med arbejdsdagen. Det blev synligt at stierne blev vedligeholdt 

dårligt af Vejle Kommune, beboerforeningens bestyrelse vil 

tage fat i det. Bestyrelsen opfordres til at deltage i projektet 

Udviklingsagenter. 

 

2. Udviklingsagenter – Vigtigt at sørge for deltagere til: 

1. Start og introduktion til forløbet d. 7. oktober – fokus på 

succeser og drømme for Egtved. Mulighed for gruppedannelse 

mellem mennesker med samme drøm/interesse. Tilmelding til 

forløbet. 

2. Ressourcekortlægning. Resultatet er et fælles kort over de 

ressourcer, der er i Egtved. Dannelse af projektgrupper og 

sammensætning af handleplan. 

3. Formulering af konkrete projekter, så deltagerne kan gå i 

gang med arbejdet 

4. og 5. gang: Projektarbejde og afrunding. Der arbejdes med 

de enkelte projekter og gives professionel sparring.  

I projektforløbet er der løbende videndeling og præsentation af 

projekterne, så der er et fælles overblik over alle forløb. 

Deltagerne arbejder med projekterne mellem de 3 sidste 

seminarer. 

 

3. Inger og Kaare Johansen laver drejebog, Helle står for det 

praktiske - finder frivillige. Der er afmålt taletid for hvert parti 

- ikke for hver deltager. 

Inger laver billedannonce til Egtvedposten. Max 2 deltagere fra 

hvert parti. 

 

4. Godkendt med enkelte tilføjelser. 

 

 



 

5. Nedrivningsmodne 

bygninger. Svar på 

henvendelse fra 

Vejle Kommune. 

 

6. Fællesmøde for 

lokalrådene i Vejle 

Kommune. Hvem 

deltager? 

 

7. Banner – 

cykelstiprojektet. 

Bilag er udsendt. 

(Kirsten) 

 

8. Høringssvar vedr. 

buskørsel. 

(Allan/Kirsten) 

 

 

 

9. Roberthus 

Udviklingspark. Bilag 

er udsendt (Helle) 

 

 

 

10.  Studieopgaven i 

Egtved. Bilag er 

udsendt. (Helle). 

 

 

 

 

 

Eventuelt 

 

  

 

 

 

 

5. Vi udarbejder et forslag til Vejle kommune. Helle indsender 

fotos og adresser + navne på ejere. 

 

 

 

6. Fællesmøde i Grønbjerg - 29. Oktober. Kirsten, John og Iffe 

deltager. 

 

 

 

7. Banner om cykelsti - vi udvælger banner nr. 3. med 

forkortet tekst. Kirsten og Iffe sørger for hhv trykning af 

banner og placering ved Ribevej. 

 

 

8. Høringssvar vedr. Buskørsel - der er meget lidt der berører 

Egtved, kun lidt sommerkørsel, så vi melder tilbage, at vi 

ingen bemærkninger har til den foreliggende plan, dog en 

bemærkning om at Egtved er særlig afhængig af bustransport. 

Inger indsender. 

 

9. Egtved Udviklingspark - information om udviklingsparken 

starter med Nyhedsbrevet og intensiveres gradvis i løbet af 

efteråret. Flyers uddeles fra oktober. 

Helle kontakter John Hansen mhp at få et møde om den videre 

udvikling af huset. 

 

10. 

P.g.a. tidnød kun en kort gennemgang. Rapportens svar på 

spørgeskemaer mm bør drøftes på et senere tidspunkt, da de 

kan give fingerpeg om udviklingsområder. Bl. a. gør flere 

opmærksom på, at det er svært at være tilflytter i Egtved. 

Derfor tager vi fat på velkomstpakken igen i samarbejde med 

Handelsforening. Tages op på næste møde.  

 

Eventuelt 

Stigruppen ønskede penge til hjælp til annonce om stiindvielse 

- vi giver et tilskud på 1000 kr. 

Allan tager til reception i Erhvervsforeningen 

 

 

 
 


