Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Tidspunkt: 19.00
Mandag d. 6.11. 2017
Mødeleder:

Deltagere:

Afbud: ML, HS

IP

Dagsorden
1. Referater fra:
Lokalrådsmøde 1.11.og
BID-møde 2.11. Inger
2. Egtvedpigen:
”Borgermøde”. –
Program vedhæftet.
Slogankonkurrencen.
Helle
3. Indvielse i Dalgade.
Inger
4. Ny
kommunikationsgruppe
. Inger
5. Roberthus. Ombygning.
Socialøkonomisk cafe.
Dansk center for
Mikroturisme. Helle
6. Nytårskur.
Evt.

1. Aktiverhvervs lokalrådsmøde var med lokalråd i Gl.
Egtved Kommune. Der er ret stor forskel på hvad
arbejder med, f.eks. kommunale byggegrunde, hvilket
vi jo har, så vi afslog vi at deltage i arbejdsgruppe.
Skiltning til lokal handel og service ved hovedveje blev
efterlyst. Facebookannoncer vedr. arrangementer på
Egtvedposten kunne blive fælles begivenhedskalender.
Kari undersøger muligheder og prisniveau.
BID møde: Der har været mange i gang med at
planlægge julearrangementet. Kommunen har støttet,
så der er blevet råd til et lille mobilt hus som salgsbod.
Idrætsforeningen præsenterede et forslag til nye
sponsorordninger med Handelsforeningen som
væsentlig samarbejdspartner. Det vigtigste er at få
lavet den planlægningskalender der sikrer koordination
og at flere går sammen om større og færre
arrangementer.
2. Annoncer om borgermøde er i Egtvedposten 2 gange.
(Der var ca. 60 deltagere). Præmien for slogan tildeles
Svend Brechling for forslaget om at adskille Egtved fra
”pigens by”, så der er frit valg mht om det skal med.
3. Både skole og spejdere deltager i indvielsen hvor Vejle
Kommune fortæller og er værter for pølser mm.. Der
skal findes et navn til området, så der kommer en lille
konkurrence.
4. Mette stopper som hjemmesideredaktør, Heidi Slot og
Kristina Skrydstrup tager over når de alligevel arbejder
med facebooksiden. De sørger for undervisning af nye
Facebook-brugere.
5. Kantinen har fået nyt gulv og får nye møbler i
december. Vi arbejder på at den også kan lånes til
foreninger o.l. Soc. Cafe parkeres indtil det er afklaret
om den nye leder af LDF vil gå ind i arbejdet. Egtved vil
blive udviklingsby for nye tiltag vedr. mikroturisme.
6. Kirsten og Helle arbejder med nytårskuren sammen
med biblioteket. Vi prøver at finde/søge penge til et
underholdende indslag.
Evt. Vi skal overveje om vi kan søge penge til at få
Aftensang bundet sammen (den røde tråd). Desuden er
der stadig behov for at finde løsninger på at binde byen
sammen fra Dalgade til Vestergade og til Aftensang.
Næste møde d. 6.12. Kl 18.
Evaluering af EP-projektet

