
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

 Tidspunkt: 19. februar 2018 kl. 

19.00 

 

Mødeleder:  
IP 

Deltagere:  
 

Afbud: 

 
Henrik S og Mette 

 

Dagsorden 

 
1. Generalforsamling 

 

 

 

 

 

 

2. Årsrapport. Mail fra Inger. 

 

 

 

 
3. Ansøgningen til ULN - næste 

step? 

 
4. Ny strategi- og udviklingsplan. 

Processen? 

 

 
5. Gadebanden og Stigruppen, 

tilknytning til Udviklingsrådet? 

 

 
6. Vedtægter for Roberthus? Bilag 

udsendt. 

 
7. Projektet ved Egtvedpigens Grav 

– status. 

 

 

 

 
8. Hundeskov. Status 

 

 

 

Evt 

 

  

 
 
 

1.  
Generalforsamling d. 19. kl. 19.00. Mikael Sloth er 
oplægsholder om Egtveds DNA. Måske kan der signaleres 
start på p. 4. Inger inviterer politikere fra lokalområdet. 
Flemming søger penge til afholdelse og Helle laver 
annonce/Nyhedsbrev 1/2 side. Udsender annoncerings- og 
tidsplan. Vi møder 1 time før. Servering øl og vand, boller m 
pålæg. Kirsten, Roy og Helle bager hver 20 boller. 

 
2. Årsrapport er færdig og regnskabet er klar til indsendelse. 

Indeholder bl.a. en liste over opgaver, vi arbejder på i 2018. 
Årsmøde d. 31.5. kl. 17 - 22. Vi skal snarest invitere ULN til et 
møde her. 

 
3. Ansøgningen om Udvikling af Aftensang afventer at de 

nyansatte arkitekter kan være klar til at medvirke. 
 

4. En ny strategi - og udviklingsplan kan være ramme om flere af 
de projekter vi gerne vil sætte i gang, bl.a. nye typer af 
seniorboliger, som vil være spændende og med en rimelig 
husleje, projekter for og med socialt udsatte borgere. 

 
5. Stigruppens ønske om en tilknytning til Udviklingsrådet kan 

fint imødekommes. Kirsten og Henrik bliver kontaktpersoner 
og Helle inviterer til en fælles snak om samarbejdet. 

 
6. Vedtægter - hedder måske en samarbejdsaftale - arbejder vi 

videre med sammen med Per Hein og biblioteket. 
 

7. Den første fondsansøgning vedr. oplevelsescenteret har ikke 
givet umiddelbart resultat. Der er styregruppemøde den 28.2. 
hvor vi forventer at få mere at vide. Egtvedpigens venner 
arbejder med en optimering af ankomst-/parkeringsområdet 
og vil præsentere sin arbejdsplan på generalforsamlingen d. 
7. marts. 
 

8. Hundeskoven arbejdes der med og der har været sendt en 
ansøgning til Menighedsrådet om et egnet stykke skov. 
Gruppen fik afslag på ansøgningen og forsøger nu en anden 
løsning i samarbejde med Vejle Kommune. 
 
Evt. Byfornyelse - vi skal have et overblik over, hvor meget 
der er sat i gang. 
Kælderen under Roberthus trænger til at blive ordnet, der er 
mange værdifulde genstande, som ville kunne sælges. 
Vores hjertestarter skal have skiftet batteri. Flemming tager 
sig af det. 

 
 


