Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Mødeleder:

Tidspunkt: 7. maj kl. 19.00
Deltagere:

Inger

1. Konstituering

2. Fælles oversigt over
opgaver/opgavefordeling

3. Evaluering af mødet med
Byrådet den 3. maj
4. Møde med Gerda fra ULN
og Børkop Lokalråd Folkemøde i Vejle.
5. Årsmøde ULN 31. maj forberedelse senest 15. maj
6. Roberthus - Brugerråd - er
der noget nyt her.
7. Gadebanden - møde den
17.5 kl. 15

Afbud:
Kirsten, Henrik S, Kari.

1.Konstituering:
Inger fortsætter som formand, Helle næstformand og sekretær, Flemming
kasserer. Troels, Kirsten, Henrik og Thyra er medlemmer, Kari, Henrik S og
Anders er suppleanter.
2. Opgaver:
Helle tager fat i Center for mikroturisme for at følge op.
Gadebanden - Inger samler ønsker sammen. Bl.a. har Sødalen brug for tag på
bålstedet.
Stigruppen skal kontaktes mhp at finde et mødetidspunkt til et fyraftensmøde.
Projektet vedr. fornyelse og udvikling af Aftensang synes vi skal overgå helt til
BID. Dog skal vi have en fast kontakt, måske Kari? Vi foreslår at BID møderne
annonceres i Egtvedposten. Inger /Kari
Inddragelse af borgere med sociale udfordringer. Henvendelse til Gitte
Frederiksen om at vi ønsker et konstruktivt samarbejde med både institutioner
og bosteder i byen. Vi kunne tænke os at mødes med lederne af Tinghøj og
for bostederne om mulighederne her i byen. Troels bliver styrmanden.
Kommunikation - Heidi savner sparring på hjemmesiden. Egtvednet overtages
af Handelsforeningen.
Foreningsregisteret skal vedligeholdes og lægges på Egtved.dk. Bede
biblioteket om en fil at redigere i.
Facebook -Idrætsforeningen, Egetoft og forsamlingshuset skal have lært at
lægge arrangementer ind i den fælles kalender på facebook. Der mangler
stadig meget for at nå den fælles kalender.
Hjertestarter: Anders går ind i det sammen med Flemming.
3. Tilfredshed med mødet, selvom der kun var 6 politikere til stede for de var
centrale for vore punkter. Lydhørhed overfor de fleste af vores ønsker. Vi
følger op på emnet Borgere med sociale udfordringer og Byggegrunde.
4. Inger mødtes med Gerda fra ULN og Børkop Lokalråd om folkemøde i Vejle
5. Årsmøde i Vingsted: Vi skal forberede en planche med de 3 bedste
projekter og stå i en bod hvor de præsenteres. 15 liniers tekst m 3 punkter:
Egtvedpige-projektet, Ny strategi. Borgere med sociale udfordringer.
6. Der bliver inviteret til et åbent dialogmøde i efteråret, hvor der vil kunne
vælges borger/bruger repræsentanter til et nyt brugerråd med fast deltagelse
fra biblioteket og Erhvervspark Roberthus.

8. Næste BID møde er den 29. maj kl. 18 i hallen.

8. Næste BID møde

9. Inger orienterede om sidste møde m bl.a. drøftelse om
Haraldskær.

9. Nyt fra Vejle Ådal
projektet.

10.

10.Evt.

Forslag om en politikerbod i forbindelse med åben by.

