
 

Referat fra møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 31.10.2013 
 

Tidspunkt: 19.30 
 

 

Mødeleder: 
IP 

Deltagere:  
 

Afbud: K-E. Kirsten 
 

 

Dagsorden:  

 

1. Orientering fra 

arbejdsgrupperne 

 

 

2. Evaluering af vælgermøde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Evaluering af deltagelse på 

Vingsted-messe. 

 

 

 

 

 

 

4. Nyt om Roberthus 

Udviklingspark, Egtved. 

Presse mm 

 

 

5. Udviklingsagenter. 1. 

seminar er d. 28.10. i 

Roberthus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Egtvednet.dk.- parat til at gå 

officielt ud ca. 1. december. 

 

 

 

 

 

 

 

Referat: 

 

1. Orientering fra arbejdsgrupperne: ingen møder 

siden sidste møde i Udviklingsrådet. Landmåler har 

målt op til cykelsti mm. 

 

2. Fint fremmøde. God stemning. Udviklingsrådet vil 

fastholde politikerne på deres løfter. Borgmesterens 

løfte om at bevare Udvalget for landdistrikter og 

nærdemokrati vil blive fulgt op af en invitation til 

udvalget efter valget. 

 

NB:Vælgermøde d 14. November kl 19.00 i Vejle 

Musikteater med bl.a. erhvervsudvikling og forholdet 

mellem land og by på programmet. 

 

Vingstedmessen var godt besøgt. Vi kunne godt have 

brugt mere plads til de to præsentationer. Vi skal 

have lavet en roll-up - Helle laver forslag til næste 

gang og indhenter tilbud. Vi kunne have en 

konkurrence eller afstemning om forskønnelsespris 

med på standen næste gang. Desuden bør vi have 

flyers eller lignende med. 

 

Udviklingspark : Pressestrategi m artikler i VAF og 

annoncer er på plads. Vejle Kommune sender 

pressemeddelelse ud. Der er fremstillet 1.000 flyers. 

Forslag om at reklamere i både Billund og Vejen. 

 

Udviklingsagenter: Listen over emner/temaer 

renskrives og hænges op i butikker og lægges på de 

sociale medier med angivelse af næste mødedato. Der 

arbejdes med: Bygninger i den gamle midtby 

(gruppen holder møde med Søren Nelleman om 

lovgivning og muligheder) - Velkommen til Egtved - 

Aktivitetsfoldere - Robert Jacobsen museum - 

Der er penge at søge i LAG- midler til hjælp i 

projekterne. 

 

 

Egtvednet.dk Orientering om arbejdet med 

hjemmesiden. Der er lidt problemer med kontakten til 

Infoland, enkelte ting der skal rettes til, før 

hjemmesiden er klar til at gå i luften, formentlig 

omkring 1.12. Der vil blive afholdt minikurser for 

foreningerne og Bente har udarbejdet en vejledning. 

(Henrik kontakter Infoland vedr. formandsmailen på 

hjemmesiden. ) 

 



7. Seminar Vestervig 2.  

november (se tidl mail). 

 

 

 

8. Lokalrådsmøde. Deltagere 

herfra: Kirsten, Iffe og John 

 

 

 

Eventuelt 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7. Ingen fra Udviklingsrådet kan deltage, men vi vil 

gerne have referat, hvis der bliver lavet et. Inger 

spørger. 

 

8. Referat af lokalrådsmøde i Grønbjerg (Iffe og John) 

godt møde, mange deltagere. Interessant oplæg om 

hvordan man rekrutterer frivillige og især unge. 

Kirsten har skrevet referat, som er rundsendt. 

 

Eventuelt: Kassererfunktionen er ved at være på 

plads - men vi skifter til Sydbank for at fastholde at 

bruge en lokal bank. 

 

Iffe beder Søren Hjorth om at rejse halmballerne ved 

Ribevej igen - Flemming og Kirsten forbedrer 

banneret. 

 

John: - vi skal se på vedtægterne, ligger på 

hjemmesiden. På næste møde gennemgår vi og 

foretager eventuelle forslag til ændringer, så de kan 

vedtages på årsmøde/generalforsamling. 

 

 

Næste møde 25. 11. Kl. 18.00. John og Helle sørger 

for forplejning. 
 


