
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 25.11. 2013 

 
Tidspunkt:   18.00 
 

 

Mødeleder:  IP 
 

Deltagere:  
 

Afbud: 
 

 

Dagsorden: 

  

1. Orientering vedr. 

udviklingsagenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nyt vedr. 

områdefornyelsen 

 

3. Ny pulje til byfornyelse 

– strategi 

 

 

 

4. Bemærkninger til 

lokalplanen ved Egtved 

Hallen? 

5. Egtvednet.dk. klar til 

indvielse. Hvornår og 

hvordan?  

6. Nyt valgsted i Egtved? 

7. Vedtægtsændringer, 

forslag? Nedsættelse af 

arbejdsgruppe? 

 

8. Fest- og Kulturugen 4.- 

 

Referat: 

 

1. Møde d. 4 november resulterede i et antal arbejdsgrupper: 

1. Byfornyelse i den gamle bydel - Danske Bank 

bygningen er solgt og den nye ejer inddrages i 

projekterne. Gruppen efterlyser informationer om bl. a. 

trafikplanerne for området. Der bør måske laves en 

planche der beskriver planerne, planchen kan evt 

anbringes i Roberthus. Muligheden for løbende 

information fra Udviklingsrådet om projekterne i 

Roberthus undersøges. Flemming kontakter bibliotek og 

John Hansen for at få en tilladelse til en permanent 

udstilling. Beboerforeningen i området tænkes ind i 

projektet. ULN mødes i denne uge om fordeling af 

nedrivningspuljen. Gruppen vil til Vestervig på 

inspirationstur. 

Branding af Egtved: Søgruppe ved Nydammen vil gøre 

området rekreativt hele året med bl.a. bord- og 

bænkesæt, blomsterkasser mm. Vandre- og 

cykelturisme med analoge og digitale kort placeret i 

Lalandia, Legoland, campingplads og lignende steder. 

Sammen med Dorthe Bjerre arbejdes på en 

velkomstpakke. Næste møde for udviklingsagenter og 

andre interesserede er d. 2.12. 

 

2. Områdefornyelsen forløber planmæssigt 

 

3. Ingen byfornyelsespulje i Vejle Kommune i 2014 - vi 

opfordrer til og arbejder for at der oprettes en pulje i 

budget 2015. Kommunens kontakt til ejerne i 

midtbyområdet har været mangelfuld, de skal 

informeres om projekt og muligheder og give tilsagn 

om at de vil bidrage. 

 

4. Lokalplanen er uden problemer. 

 

 

5. Egtvednet.dk indvielse / præsentation aftales med 

formændene og Bente og Marianne. 

 

 

6. Nyt valgsted i Egtved - Vi undersøger om det fremover 

kan blive i Roberthus. Inger fortsætter. 

 

 

7. Vedtægtsændringer: Helle og Henrik kontakter Kent 

Jensen mhp at lave ændringsforslag til årsmødet. 

 

8. Fest og kulturugen 4. - 13. april - Tema Udsyn. Vi 



13. april 2014. Skal vi 

byde ind med et 

arrangement? 

 

9. Årsmøde 2014 – skal vi 

gøre det anderledes i 

2014. fx et foredrag 

udefra. 

 
 

undersøger om vi kan stille med et foredrag, måske 

Johs Nørregaard Frandsen. Helle 

 

9. Årsmøde planlægges i detaljer på næste møde. Dan 

Arnløv og museumschef Ove Sørensen inviteres til 

generalforsamling/årsmøde for at fortælle om 

visionerne for udvikling af kulturen i området. 

 

Evt: 

 

Statuen af Egtvedpigen kan nu købes. Undersøger 

mulighederne for at købe den. Henrik arbejder videre. 

Allan inddrages ved videre forhandlinger. 

 

Buskøreplaner: Skolen har haft mulighed for at 

indsende ændringsforlsag og har foreslået 

ruteændringer. 

 

Ny aftale med ULN skal indgås - der skal tages initiativ 

til kontakt. 
 


