Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato: 21.10.2019

Tidspunkt: 19.00

Mødeleder:

Deltagere:

Dagsorden:

Referat:

1. Debat om
kommuneplan/cafemøde d. 6.11. –
2. Nytårskur - plan?

3. Budget 2020 –
herunder Byvision,
Egtvedpigecenteret,
Tørskind Grusgrav
4. Boligpolitik – se link
fra Inger 16.10.

Afbud:

1. Vi skal prøve at få deltagere til cafemødet kl.
18.30 den 6.11. ved at prikke nogle, bl.a.
skoleelever og de øvrige høringsparter fra
Planstrategien.
2. Datoen bliver d. 4.1. Kari, Anna Marie, Henrik,
Flemming og Helle arrangerer. Foreningsforslag:
Svømmeklubben, cykelklubben, Tågelundkoret.
( Borgerforeningen). Inger tager et tilbageblik
over de forløbne 10 år.
3. Budgettet er mest et velfærdsbudget, men
Tørskind Grusgrav bliver renoveret færdig og
der kommer formentlig en byvisionsproces i
Egtved og Jelling. Vi afventer, at der bliver
indkaldt til møde i styregruppen for
oplevelsescenteret.
4. I forbindelse med boligpolitik bør det nævnes, at
Hvidegårsvej bør flyttes hen til udstykningens
sidste del, så området bindes bedre sammen
med Baldersvej -kvarteret. Kommunale
udstykninger bør gøres mere attraktive og
indsatsen for salget bør intensiveret. Der bør
også stå noget om hvad planerne er for den
eksisterende nedslidte boligmasse og forsømte
boliger i de små bysamfund og der bør indføres
byfornyelsesstøtte og nedrivningsstøtte. Fristen
for afgivelse af høringssvar er den 28.10. Helle
laver udkast.

5. Hundeskov

5. Lokale folk og repræsentanter for Vejle
Kommune har sammen set på området og der er
sat afmærkning til hegn og låge. Der skal fræses
stubbe og laves stier og der bliver sat bord- og
bænkesæt op. Hundefolk inviteres til at hjælpe
med oprydning før åbning. Der må gerne
komme presse på, så folk kan se at det er på
vej.

6. Svømmehal

6. Sidste del af indvielsesprocessen er d. 29.10. m
borgmesteren. Festen bliver ændret til en
fællesspisning med forudgående gratis svømning
for deltagerne. Morgensvømning onsdag og

torsdag i uge 43 og 44. Målet er at alle dage
kører efter nytår.
7. Fest- og kulturugen –
bidrag?
Evt.

7. Vi afventer og ser, om vi har noget af interesse
på det pågældende tidspunkt.
Evt. VejleMuseerne, Egtved Museumsforening, skolen,
børnehave og Egtvedpigens Venner går i gang med at
arrangere events i forbindelse med 100-året for fundet af
Egtvedpigen. Egtvedpigens Venner arbejder på at få
besøg af Rane Willerslev i december.
Årsmødet bliver onsdag den 18. marts kl. 19-21. Måske
Steen Møller, Friland – afventer svar.
Kommunikation m Carsten Blomberg bliver d. 27. 11.
19.30 og vi mødes kl. 18.00 til julefrokost.

