Årsmøde d. 18. marts 2013 kl. 19.00 i Roberthus.

Formanden bød velkommen.
Ejvind Sørensen blev valgt til dirigent og kunne konstatere at, årsmødet var rettidigt indvarslet.
Helle Wiese blev valgt til referent og der blev udpeget 2 stemmetællere, Kent Jensen og Bent
Kristensen.
Formanden aflagde beretning og omtalte det forløbne år som det mest aktive i Udviklingsrådets
historie – se hele beretningen på www.egtvedudviklingsraad.dk
Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.
Kassereren (Ole Schmidt) aflagde regnskab. Underskud på 432,35 dækkes af tidligere års
overskud. Den største udgift har været til start af den fælles portal Egtvednet.dk og
Udviklingsrådets nye hjemmeside.
Derefter var der valg af nye medlemmer af Egtved Udviklingsråd: 2 fra foreningssiden - forslag om
Kirsten Jensen og Helle Wiese, som blev valgt. Ingen suppleanter for foreningerne stiller op. Det
pålægges efterfølgende udviklingsrådet selv at finde de 2 suppleanter.
Blandt øvrige opstillingsberettigede skal vælges 1 + 1 suppleant. Forslag: Flemming Tangsgård
Jensen, som blev valgt - ingen stiller op som suppleant. Også her søger Udviklingsrådet selv at
finde en suppleant.
Det blev understreget, at det er vigtigt at finde suppleanter, som kan deltage i arbejdet i
Udviklingsrådet.

Eventuelt
Formanden forelagde Udviklingsrådets handleplan for 2013.
Affaldsindsamling. Udviklingsrådet deltager sammen med bl.a. Frivilligcenteret
Udvikling af Roberthus - Søren Peschardt og Allan Andersen orienterede om tankerne om at skabe
et iværksættermiljø i Roberthus.
Vejle Kommune har sat penge af til et besøgscenter ved Egtvedpigens Grav i 2014.
Handelsforeningen forsøger at starte en tradition med Egtvedpigens dag 4. maj.

Kent Jensen gjorde opmærksom på en problematik med Vinkelgårdsstien i forhold til lokalplanen.
Endvidere blev der udtrykt undren over, at et eventuelt overskud ved frivilligt arbejde skal
indbetales til kommunen. Dette virker demotiverende på de frivillige, som yder en stor indsats.

Søren Peschardt fremførte, at der var større områder på vej, som Egtved Udviklingsråd måske kan
interesserer sig for: Den samlede kommuneplan præsenteres og kan debatteres på et møde i
foråret i Vingsted. Skal vi vide mere om de nye motorvejsplaner og forholde os til dem?
Vinkelgårdplanen er endnu ikke helt på plads - dog har Vejle Kommune sikret sig at der bliver et
antal byggegrunde til salg.

Vision og strategi for Egtved bør indarbejdes i kommuneplanen, men det medfører ikke automatisk
at der afsættes penge. Kommuneplanen skal vedtages inden udgangen af året.
Udviklingsrådet bør overveje at holde et bredt politisk møde om udviklingen af Egtved som optakt
til det forestående kommunevalg.
Slut 20.35
Helle Wiese

I forlængelse af årsmøde holdt Egtved Udviklingsråd et kort konstituerende møde og konstituerede
sig således:

Formand: Allan Andersen
Næstformand: Karen-Else Lie Hansen
Kasserer: Flemming Tangsgård Nielsen
Sekretær: Helle Wiese
Første møde herefter: 18.4. 2013 kl. 19.30 i Roberthus

