Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Torsdag d. 7.12. 2017

Tidspunkt: 18.00

Mødeleder:

Deltagere: KJ, IP, HE, FT, KH, HW,
HS

IP

Dagsorden

Afbud: TE, ML

Referat

1. Egtvedpigeprojektet –
Evaluering: Udbytte for byen?
Var deltagelsen tilfredsstillende?
Opfølgning?

Hvis formålet er at få mange aktiveret, så har det været en
succes. Der har været ca. 60 deltagere, som mødte op ved
arrangementerne.
Det skal synliggøres, hvad vi har fået ud af det i form af en
afrapportering. Aftales med Peter Sepstrup. Men dette projekt
adskiller sig ved at det fortsætter. En ide at samle grupperne igen
til opfølgning og se hvad der sker, måske skal det være i regi af
Egtvedpigens Venner.
EP venner har generalforsamling d. 7.3. kl. 19.00 Bestyrelsen
arbejder på at gøre stedet mere indbydende allerede nu og at
sikre informationer om bl.a. hvad man også kan se i området og
om det nye oplevelsescenter.
Mødet med naboerne rejste nogle relevante problemstillinger bl.a.
vedr. kloakering og vandforsyning på det nye oplevelsescenter.

2. Projekt på Aftensang?

Inger indsender vores oprindelige forslag om en opgradering af
Aftensang.

3. Nytårskur. Program vedhæftet.

Nytårskur d. 6.1. Aktiverhverv, Rotary, Robert Jacobsens venner
og Egtvedpigens Venner præsenteres. Torben Elsig,
næstformand i Kulturudvalget holder oplæg.

4. Næste generalforsamling - dato
og tema
5. Diverse til orientering (
Roberthus, ?
6. Høringssvar på Politik for
udvikling af lokalområder…..
Evt.

Generalforsamling den 19.3. Kl. 19.00. På valg er: Inger, Mette
og Roy. Tema: Michael Sloth om Egtveds DNA.
Roberthus er ved at være færdig. Der kommer nye møbler i
kantinen i januar. Lokalet kan bookes ligesom de øvrige lokaler.
Spørgsmålet om cafe er uafklaret, med formentlig tager
Landdistrikternes Fællesråd stafetten. Tilbage står at få dannet et
brugerråd, hvor Udviklingsrådet bør repræsentere foreningerne.
Høringssvaret drøftes på næste møde den 15.1. Afleveres d.
19.1.
Evt. Ildsjæleprisen skal uddeles på årsmødet.
Navnekonkurrencen til Gartnerigrunden har fundet en vinder, som
offentliggøres i Egtvedposten.
Næste møder: Mandag . d. 15. januar 2018 og mandag d. 19.
februar kl. 19. Generalforsamling mandag d. 19. marts kl.
19.00

