Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Mødeleder: IP

Tidspunkt: 24. april kl. 19.00
Deltagere:

Afbud: Anders

1. Egtved-tema i VAF.

1. Møde med VAF om temanummer den 8. maj kl. 16.30 i
Roberthus. Forslag til emner: Personprofiler,
Svømmeklubben, Egtvedpigeprojektet, Cykelkampagne,
Egtvedloppen, o.m.a.

2. Årsmøde 23. maj. Valg af
tema? Tilmelding? Mail fra
Inger videresendt.

2. Årsmøde. Alle deltager (Anders?). Følgende temaer: 1Rum til ældre: Henrik og Helle, 2 Kompetente lokalråd:
Kari, 3 Fællesskaber Anne Marie ogThyra, 4 Natur:
Troels og Anders, 5 Rum til unge: Kirsten og Flemming,
6 Åbent tema: Inger.

3. Egtvedpige-skilte.
Placering. Processen
videre. Mail videresendt.
4. BID.

5. Opdatering af
hjemmesiden?

3. Forslag om at der laves en prototype i pap eller
lignende som forsøgsvis sættes op et af stederne for at
se effekten.
4. Mød Egtved fyldte det meste af mødet og der søges
penge lokalt til at nå op på et budget på 200.000
Arrangementet bliver lørdag d. 31. august med åbne
butikker, kræmmermarked og madmarkeder og
arrangementer for børn om formiddagen og for voksne
sidst på eftermiddagen.
Film om områdefornyelse hvor en gade blev gjort
spektakulær blev vist og forskønnelse af Aftensang på
frivillig basis blev drøftet.
5. + 7. Kommunikationsgruppen udvides med Anne Marie
og de vigtigste aktiviteter, herunder bestyrelsens
sammensætning og referater lægges på hjemmesiden.
Vores NemID skal forsynes med en aktuel emailadresse til formanden.

6. Artikelserie i Egtved
Posten vedr. genbrug
v/Kirsten
7. Møde i
kommunikationsgruppen
8. Møde i Gadebanden den
7. maj
9. Status vedr. Hundeskov i
Egtved v/Kirsten

6. Der kommer en serie artikler om genbrugsbutikker i
Egtved, kulminerende med Spejdernes loppemarked.

10. Status vedr. cykelprojekt
v/Kari, Thyra og Kirsten

10. Status cykelprojekt. Cykler afleveres fra Ødsted skole
til Egtved skole. Der er 15 cykler til lærere og borgere i
Egtved. Der laves en undersøgelse af, hvor mange børn
der cykler i uge 18. Desuden laves cykelture som man

7. se 5
8. Gadebanden mødes med Vejle Kommunes Park og
Vejafdeling til drøftelse af de indsendte ønsker. Vi
minder om brugen af ”Giv et praj”.
9. Status Hundeskov. Der arbejdes med et område ved
Tudvadvej, som i forvejen er reserveret til
idrætsformål. Kirsten orienterer de berørte parter inden
beslutningen tages.

kan deltage i efter formåen.

11. Møde med ULN den 30.
april kl. 19.00

11. De 10 minutter af indledningen bruges på 2
hovedpunkter: Visionsplanen hvor vi også gerne vil
inddrage de andre nærliggende lokalråd og
Oplevelsescenteret ved Egtvedpigen.
De 30 minutter bruges bl.a. på successen med
borgerdrevne projekter som bl.a. resulterer i nye,
aktive foreninger, cykelprojektet, at fortælle at vi som
udviklingsråd er paraply for en masse aktiviteter,
projekter og foreninger - (se bilag). Vi vil gerne have
flest mulige i gang og støtter op. Vi prøver at dele viden
via netværkene (Gadebande, Stigruppe og via
Udviklingsrådets brede sammensætning). Vi har
hjemmeside og facebookside. Vi deler bl.a. viden på
den årlige nytårskur for foreningerne.
Vi indsender et spørgsmål om lokalrådets mulighed for
at fremme processen vedrørende Oplevelsescenteret
Egtvedpigen – det har betydning for Egtveds udvikling og vi fortæller, at vores andet tema er visionsarbejdet.

12. Nye datoer for møder i EU
i 2019

12. Datoer: 12.6. Jubilæumsplaner
20.8 – øvrige møder fastsættes i forhold til
visionsarbejdet.

13. Evt.

13. Vi indsender forslag/ønsker til de kommende
budgetforhandlinger på Oplevelsescenteret.
Opstramning af møderne: Skelne mellem orientering
(som kan foregå pr. mail med mulighed for opklarende
spørgsmål) og drøftelser, som skal føre os/projekter
videre. Fyldigere manchetter ved de enkelte punkter i
dagsordenen.

