
Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd

16. august 2018
Tidspunkt: 19.00

Mødeleder: 
IP

Deltagere: 
Alle (-HS)

Afbud:

Dagsorden

1. Møde med Vejle 

Kommune, Stigruppen 

den 27. august kl. 16

2. Invitation til Lokalråd 

(mail 4.7.)

3. Årshjul fra ULN. (mail 

30.6.) Info om de enkelte 

temaer?

4. Sødalen – 

Evalueringsmøde og 

oprettelse af ny 

Sødalgruppe.

5. EgtvedPosten

6. Projekt Aftensang og BID

7. Egtvedpigen – hvad sker 

der i projektet?

8. Har vi andre 

projektforslag? (Sundhed 

?)

9. Evt.

Referat

1. Henrik E., Kirsten, Kari og Inger deltager sammen med 
Kent og Henriette Lang fra Vejle Kommune. Roberthus.

2. Inger, Thyra, Kirsten, Flemming og Helle danner 
arbejdsgruppe som kommer med et oplæg til næste 
udvrådsmøde, som primært skal handle om det. 3.9. 
kl. 19.00 Roberthus.

3. Vi tager fat på at undersøge mulighederne for at få 
hjælp af Tyge Mortensen til at starte et 
sundhedsprojekt. Prøver om han kan deltage i næste 
møde.

4. Der er dannet en Sødalgruppe ( i Gadebanderegi) som 
laver en vejledning/retningslinier for brug af området, 
en imødekommende vejledning også til hundeluftere 
og knallertkørere. SSP og landbetjent holder lidt øje 
med weekenderne dernede.

5. Egtvedposten flytter til Vejle i løbet af efteråret, datoen 
er endnu usikker. Udviklingsrådet kontakter VAF mhp 
at gøre opmærksom på betydningen af en lokal 
tilstedeværelse, hvis det kit der binder byen sammen 
skal bestå.

6. Udviklingsrådet går ikke i gang med at lave et projekt 
da der ikke kunne tildeles projektmidler. BID har taget 
over.

7. Der er ikke noget nyt, men vi følger de forestående 
budgetforhandlinger nøje mhp at se, om der bliver 
bevilget et beløb til projektet. Ved Tørskind Grusgrav 
bliver der etableret en mindre parkeringsplads.

8. Se punkt 4.

9. Første spadestik til svømmehallen d 11. september. 
Vi tager kontakt til investor på Præstegårdens jord og 
tilbyder at gå ind i et udviklingsarbejde. 
Etablering af cykelstien er gået i gang. Spejderloppen 
er blevet Egtvedloppen drevet af idrætsforeningen. 
Samarbejdet om overdragelsen er gået fint.

Næste møde d. 24.9. Kl 19.


