Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato:

20. august 2019

Mødeleder:
Dagsorden:

Tidspunkt:
19.00
Deltagere:

Afbud: KH,

Referat:

1. Møde med Tommy,
lokalbetjent, SSP og

P 1: Deltagere Tommy, Villy R. , Simon SSP, Jørgen B. Tinghøj.
og udv.rådet.

evt. afdelingsleder fra
Tinghøj

2. Siden sidst

3. Svømmehal

Unge samles på steder rundt omkring ofte med støjende adfærd
og er begyndt at eksperimentere med hash og snus. Skolen har
taget fat i problemet allerede i foråret. Snak om hvorvidt
forældregrupper kan gå ind og hjælpe med at sørge for at
“festerne” forløber sådan så alle kan være der. Der skal laves
forebyggende arbejde til næste forår.
Tinghøj - reduceret med 4 aktivitetsmedarbejdere. Der er 28
pladser på T. De fleste beboere kommer ikke ud af institutionen.
Parkvej - der skal 3 skriftlige klager til Domea for at beboeren
kan sættes ud. Beboeren er ikke fra Tinghøj. Send en mail til
Tommy om sagen.
Vi bestiller en betjent på Sydøstjyllands Politi til temaaften.
Vi afventer svar fra Gitte F. og tager stilling til hvad vi så gør for
at følge op på udviklingen på Tinghøj.
2. Høring til planstrategien er sendt ind i samarbejde m
Aktiverhverv og Handelsforeningen.
Hundeskoven kommer først, så kommer stien bagefter. Der er
en kontrakt på vej og der skal fældes nogle træer inden hegnet
kan sættes op. Indvielse i år.
Temamødet om Egtvedpigen i Byrådet sikrede at alle havde
informationer om projektet.
3. Svært at få ansat en centerleder i hal/svømmehal. Der skal
også ansættes en assistent på fuld tid. Der skal ansættes og
uddannes 8 livreddere for at den offentlige åbningstid kan
dækkes. Der er kommet vand i bassinet og svømmeklubben kan
starte i uge 43. Den 29. oktober kl. 16 er der officiel indvielse. I
den første uge bliver der en række events.

4. 10 års fødselsdag.

4. Evt. sammen med nytårskuren.

5. Stand på ”Mød

5. Ingen stand.

Egtved-dagen”?
6. Forslag til sti.
7. Invitation til

6. Til orientering – sti ved Oustrupvej.
7. Vi melder ind på sparring om kommunikation

lokalrådsbesøg. 8.
8. Tilbud til alle ildsjæle.
Mail 15.8.

8. Lægges ud på facebook

9. Turisme – Er du til
autocamper

9. Turisme - vi søger flere oplysninger, kan evt videresende til
Lars og Anni.

10. Cafedebat om
kommuneplan 6.11.

10. Udskydes -

11.Mødedatoer i
efteråret.
Evt.

11. 23.9. Kl 19.00
21. 10. Kl. 19.00
25. 11. kl. 18.00
Evt. Borgermøde om friluftsstrategi - rundsendes.

