Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato: 10.03.2020
Mødeleder:

Tidspunkt:
Møde via mail p.g.a. fare for
corona
Deltagere:

Dagsorden:

Referat= Orientering fra IP og HW

IP

1. Møde om ny byvision
og generalforsamling.
Mail 24.2. + 8.3.

Afbud:

1.Møde om byvision den 23. marts.
Liste med navne er sendt ind til Peter Sepstrup, og Peter er i
gang med at ringe rundt.
Opslag er delt på facebook. Der har fortsat ikke været noget i
Egtved Posten, udover vores egen annonce med årsmøde og
generalforsamling (den 25. februar 2020).
Vi har aftalt, at det er Vejle Kommune der har kontakten til
pressen, men desværre er der ikke sket så meget endnu.
Der er lavet en platform på Vejle Kommunes hjemmeside til
arbejdet.
https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/byvisionegtved/min-byvision-for-egtved/
https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/byvision-egtved/
Generalforsamling: Ejvind har sagt ja til at være dirigent. Helle
vil du købe vin?
På valg er
Inger er på valg – ønsker genvalg
Thyra Carøe er på valg – ønsker genvalg
Troels er på valg – ønsker at blive suppleant.
Annemarie er suppleant og vil gerne fortsætte som suppleant.
Anders er suppleant – vil gerne fortsætte som suppleant
Flemming er suppleant – og vil gerne fortsætte som suppleant.
Kan vi overtale en af suppleanterne til at gå ind i bestyrelsen?

2. Lokalplanforslag. Se
mail fra 7.3.

3. Henvendelse fra
Sommerfestudvalget –
Award Show. Se mail
fra 10/3
4. Hvidbog fra cafedebat .
Mail 24.2.

2.Egtved Varmeværk har anmodet om en lokalplan, der
muliggør et multivarmeværk, bestående af en biomassekedel
og en varmepumpe, til at supplere det eksisterende
solvarmeanlæg.
Inger har læst forslag og forslår, at vi ikke indsender nogle
bemærkninger til forslaget.
3.Skal vi være med? Meld gerne hurtigt tilbage til Inger, så
hun kan melde tilbage til Mikkel.

4.Fin opsamling af cafemøderne omkring kommuneplanen.
Egtved er nævnt mange stedet.

5. Årsmøde – UNL den 28.
april i Vingsted. Mail
den 10/3.
6. Gadebanden

5.Læs til næste møde, hvor vi finde ud af, hvem der deltager
og hvilke temaer vi tilmelder os.
6.IP: Gadebanden banker på for at få arrangeret et møde her i
foråret som vi plejer. Men vores tidligere kontaktperson, Lena
er gået på efterløn og trods gentagende rykkere, så har jeg
endnu ikke fået svar på, hvem der er vores nye kontaktperson
i forhold til ”Bysyn”

7. Kommunikationsgruppen

7.Der er aftalt møde i kommunikationsgruppen den 24/3 kl.
16.30 på Roberthus (Annemarie, Heidi, Kirsten og Knud
Poulsen(ansvarlig for forsamlingshuset facebook). På mødet
kommer Christina fra Egtved Posten og fortæller om brug af
billeder – hvad er tilladt.

8. Ny samarbejdsaftale og
årsrapport

8.Inger har indsendt ny samarbejdsaftale og årsrapport og
regnskab for år 2019 til ULN.

9. Egtved Pigens Venner –
Den nye Museumschef
deltog på
generalforsamlingen.

9.Den nye museumschef, Flemming Hedegaard Larsen fortalte
om sine ambitioner for Vejlemuseerne, som bl.a. handlede om
at give det enkelte museum en tydeligere profil. Der var ingen
løfter om at arbejde særligt for oplevelsescenteret og
fornemmelsen var at det ligger stille – og måske bliver
opgivet.

Evt.

