Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Tidspunkt: 09.10.2017 kl.
19.00
Mødeleder:

Deltagere:

IP

Afbud:
KJ, FTN

Dagsorden:
1. Præsentation af den
færdige
hjemmeside. Mette
og Helle
2. Facebook. Inger

3. Slogan. Inger / Helle
4. Indvielse af det
grønne område bag
Dalgade. Inger
5. Vælgermøde –
vælgerforeningerne
har overtaget
arrangementet. Inger
6. Hjemmesiden
Egtvedpigen.dk
7. Nytårskur.
8. Egtvedpigeprojektet.
Bilag sendt med ud.
9. Henvendelse fra DR.
Mail 2. 10.
Eventuelt

1. Præsentation af den nye hjemmeside som hermed er færdig og
afleveret - stor tilfredshed med siden. Uvist hvem der vil træde
til som redaktør fremover, vi søger redaktør på borgermødet d.
8.11.
2. Facebook v Heidi Sloth. Også her har Vejle Kommune været
meget hjælpsom. Siden spiller godt sammen med hjemmesiden
og fungerer som aktivitetskalender. Præsenteres også den
8.11.
Designmanualen skal helst indeholde vejledning i
billedredigering og videofremstilling så der fremover kan laves
nyt til hjemmesiden og facebook.
3. Slogan – Inger rykker for kommentarer fra vejles
kommunikationsafdeling, så vi kan komme videre.
4. Indvielsen bliver den 10.11. Kl. 15 til 16.30 selvom Vejle
Kommune gerne ville udsætte det. Der skal arrangeres lidt
aktivitet i den forbindelse. Vi kontakter Vejle Kommune om de
broer der er sat op - det svarer ikke til tegningerne. Er der afsat
tilstrækkeligt til vedligehold?
5.
Vælgermødet den 25.10. kl. 19.00 bliver arrangeret af de
politiske partier, for lokalrådenes midler må ikke bruges til
politiske arrangementer. Vi hjælper bare.
Vi over vejer hvilke spørgsmål, vi skal stille.
6. Vejle Kommune får lov at bruge hjemmesiden Egtvedpigen.dk
og vi vil fortsat stå som ejere. Dermed håber vi at sikre, at
“Egtvedpigens Venner” fortsat vil kunne have en platform.
7. Helle og Kirsten arbejder med nytårskur sammen med
biblioteket.
8. Der arbejdes på at gøre afslutningsarrangementet den 8.11.
festligt. Flere grupper afleverer resultater og hjemmeside og
facebookside afsløres, ligesom der uddeles muleposer med
logo og slogan til deltagerne. Vi holder evalueringsmøde den
6.12.
9. Ingen har tid til at deltage i projektet.
Evt.: Aktiverhverv inviterer alle områdets lokalråd til et fælles
møde den 1.11. kl. 18. Inger, Henrik, Helle deltager.
2.11. er der BID møde igen kl. 18.30
Svømmehal: Der er købt bassin, byggeriet går i gang i foråret
og med forventet ibrugtagning i 2019. Projektet går i licitation
forhåbentlig inden jul. Der er usikkerhed om hvorvidt der er
afsat tilstrækkelige driftsmidler.
Næste møde den 6.11. kl. 19.00

