
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

 

Mandag d. 15. januar  

Tidspunkt: 19.00  

Mødeleder:  
IP 

Deltagere:  
 

Afbud: 
HS, ML, RJ 
 

 

 

Dagsorden 

 

1. Høringssvar til ULN. Udkast 

vedhæftet. Til drøftelse. IP/HW 

 

2. Kultur og Fritid på tværs. 

Udkast til kommentarer til 

drøftelse. Forslag til sedler på 

Ønsketræet/facebook. 

 

3. Generalforsamling 19.3. 

Program mm. 

 

4. Egtvednet.dk. Afvikling eller 

overdragelse? 

 

5. Egtved.dk – status 

 

Evt. 

  

 

 

Referat 

 

1. Vi indarbejder vores kommentarer i selve 

høringsdokumenter. Vi savner, at centerbyerne 

er nævnt specifikt og tager afstand fra begrebet 

”landsbyledelse”. Vi ønsker at der lægges vægt 

på at det bliver nemmere for lokalområderne at 

gennemføre projekter, at der bliver mindre 

bureaukrati og at økonomien tildeles efter 

aktiviteter. 

2.  

Vores bemærkninger til en ny Kultur- og 

fritidspolitik drejer sig om frivilliges ansvar og 

vilkår og det faktum at bl.a. idrætstilbud til børn 

er afhængige af frivillige= mangel på frivillige = 

mangel på aktiviteter. Vi ønsker en form for 

underskudsgaranti til hallerne i perioder med 

manglende aktiviteter.  

Endvidere lægger vi vægt på, at kontingenter 

generelt (dvs både idræt og musik) ikke må 

blive så høje, at det hindrer børn i at deltage.  

Vi ønsker fokus på centerbibliotekernes rolle 

som kulturhus og ønsker at større events også 

rykker ud af Vejle by. 

 
3. Aftale med teknisk direktør Michael Sloth om et oplæg om 

Egtveds DNA.  
Inger finder dirigent.  
Henrik E. og Inger på valg – genopstiller. Troels og Henrik 
S genopstiller som suppleanter, Kari overvejer og Henrik E 
kender en, som muligvis vil stille op. Helle laver 
annoncering og program. 
 
Henrik S kontakter Aktiverhverv og Handelsforening for at 
undersøge, om de fortsat er på Infoland - platformen. 
Melder tilbage til Inger. Henrik skriver på forsiden af 
Egtvednet.dk at siden er under afvikling se Egtved.dk. 
 
Evt.   Hundeskoven - møde med Vejle Kommune i denne 
uge. Der er håb om at det nu bliver en realitet. 

 
Hvis der ikke er punkter, som ikke kan klares via mail, aflyses det 
næste møde og vi ses til generalforsamling d. 19.3. 

 
 


