
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato:  
11. september 

Tidspunkt: 19.00  

Mødeleder:  
 

Deltagere:  
 

Afbud: 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Oplevelsescenteret. 

Tidsplan mm. Helle 

 

 

 

 

2. Egtvedpigens 

Ambassadører. Status 

herunder bustur, 

Robert Jacobsens 

venner, EP Venner. 

v/Helle 

3. Økonomi. Skal vi 

overveje at generere 

indtægter? Hvordan? 

Henvendelse til ULN og 

deres 

udbetalingsmetode? 

4. Vælgermøde v/Inger  

5. Hjemmeside og 

facebook v/Mette og 

Inger 

6. Nyt slogan v/Helle og 

Kari 

7. Svømmehallen 

v/Kirsten og Inger 

8. Status vedr. BID v/Kari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evt. 

 

 

 

 

 

Næste møde 9.10. kl. 19.00 

 

Referat: 

1.  

Det er planen at ansøgninger sendes ud til fonde i løbet 

af oktober. Så forventer Museerne at have de første 

reaktioner i løbet af foråret. Der er afsat 1.3 mill til årlig 

vedligeholdelse. Museumschef Ove Sørensen kommer 

til afslutningen på Egtvedpige-projektet den 8. 

november og fortæller. 

2. Projektet er ved at starte igen efter sommerferien. Efter 

inspirationsturen går grupperne i gang. Der forventes 

stiftende generalforsamling på Egtvedpigens Venner i 

oktober og på Egtvedpigens Venner i forbindelse med 

afslutningen d. 8. november. Vi er opmærksomme på 

at Stigruppen måske skal tilgodeses. 

3. Vi rejser spørgsmålet om centerbyernes reducerede 

tilskud og vores funktion som kassekredit for 

kommunen på ULN’s årsmøde i april 2018. 

4. På grund af manglende til skud fra ULN overtager 

vælgerforeningerne økonomien i forbindelse med 

vælgermødet. Alle de store partier har sagt ja – kun 2 

mangler at svare. 

5. Mette og Julie er godt på vej med hjemmesiden selvom Vejle 
Kommunes platform giver nogle begrænsninger. Der kommer også 
mailadresser på den nye hjemmeside herunder en direkte mail til 
Udviklingsrådet. Der arbejdes på at få en Facebook - gruppe op at 
stå med lokale og en medarbejder fra Vejle Kommune. Der sigtes 
mod en Facebook side som både rummer kalender og 
informationer. 

6. Der er kommet rigtig mange forslag. Helle renskriver listen.  5 
stemmer til hvert af udviklingsrådets medlemmer. De 3 med flest 
stemmer sættes til afstemning i Egtvedposten.  

7. Svømmehallen er med i budgetforhandlingerne. (Ekstra beløb blev 
bevilget) 

8. 97 personer på maillisten. D. 12. går man i gang med årshjulet for 
byen. Kun positive tilkendegivelser på selve dagen. Der arbejdes 
allerede med ideer til næste år og drejebogen er rettet til. Der er 
stor anerkendelse i Vejle Kommune af det store arbejde der gøres.  

Postnord bliver kæmpestort i Egtved. Både skolen og Cykelklubben er i fuld 
gang. 
Besøg fra 3 norske kommuner som gerne vil møde lokalråd og hente 
inspiration i forbindelse med kommunesammenlægning i Norge. 
Vingstedmessen er aflyst, der mangler opbakning. "Åben-by-
arrangementet" /Mød Egtved var en bedre løsning for byen her. 
Møde om socialøkonomisk cafe d. 13.9. Der skal findes en referent.  

 
 


