
Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd

Tidspunkt:  12. april 19.00
Mødeleder: 
IP

Deltagere: Afbud:
Kirsten og Henrik E, 
Anders, Henrik S

Dagsorden

1. Konstituering

2. Opgaver (se vedhæftede fil)

3. Naturens dag

4. Besøg af Byrådet den 3. maj

5. Årsmøde – den 31. maj

6. Roberthus – Brugerråd?

7. Møde med Stigruppen i 

dagtimerne??

8. Møde med Vej & Park + 

Gadebanden

9. Pressen

Evt.
 

Præsentationsrunde

1. Udsættes da vi mangler to bestyrelsesmedlemmer.

2. Opgaver: Udsættes

3. Naturens dag: Afvente om Idrætsforeningen har gang i noget 
tilsvarende. Tages op næste møde. ( Stigruppen)?

4. Byrådet: Opgaverne er fordelt - ret få tilmeldinger, vi inviterer 
igen. Servering? Kaffe og kage/boller?

5. Årsmøde i Vingsted: Opgave: Hvad kan vi gøre... sendes ud 
igen. Hvem deltager? Frist 15. maj. Tages op igen på næste 
møde.

6. Vedtægter for Brugerråd i Roberthus skal politisk godkendes. 
Derefter indkaldes til Dialogmøde med valg i efteråret.

7. Stigruppen: vi foreslår at der afholdes et fyraftensmøde så 
medlemmerne af Udviklingsrådet kan være med.

8. Gadebanden: Inger er ved at samle ønsker indså 
Gadebanden er klædt på til næste møde med Vej og Park.

9. Pressen: Brugerrådet i Roberthus

Evt. Inger deltager i et møde om resiliens - kan vi byde ind 
med et arrangement? Vi byder ind med Sødalen.

BID- Forslag om at der skal være en tættere tilknytning 
mellem BID og Udviklingsrådet, evt som et fast punkt på BID- 
møder. Ønske om, at BIDmøder bliver meldt ud som 
offentlige møder. Vi kunne invitere Mikkel Ness til et møde 
om, hvordan vi kan få udbytte af hinanden? Vigtigt at 
samarbejde og finde vores forskellige roller.

Drøftelse af Egtveds sociale udfordringer og vores muligheder for at 
være tydelige i vores udmeldinger, når det handler om udbyggelse og 
ændring af institutioner for voksne i byen.

Næste møde 7. Maj kl 19.00 (heri 6040 Egtved)


