Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato: 17.8. 2020

Tidspunkt: 19.00

Mødeleder:

Deltagere:

Dagsorden:

Afbud:

Referat:

1. Visionsmødet, 8.9. med deltagelse fra Udv.råd:

1. Ny tidsplan for Byvision Egtved:
Kl 17: Kari, Inger, Kirsten
Opstartsmøde – Byvision
Kl 19: Henrik, Flemming, Anne Marie, Helle
Egtved: 8. September 2020 (vi
Vi tilmelder selv via linket .
afholder muligvis 2-3 møder i
https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/byvisionforlængelse af hinanden, da vi
egtved/opstartsmoede-egtved/
pt. kun kan være 50 personer i
Vi prøver at få en plads eller to den visionsgruppe
mediesalen i Roberthus.)
der skal nedsættes. (gerne Kari og Inger) og følger
Borgernes
processen tæt.
fremtidsscenarier: september Afstemning om den endelige formulering d 24.11.
oktober 2020
Borgernes
2. Inger spørger Mette Høxbro om bibliotekets nye
byvisionsmøde/afstemningsmød
tilbud og foreslår at evt nytårskur og
e: 24. November 2020
foreningsregisteret bliver drevet af biblioteket. Vi
Høringsperiode: Februar 2021
håber at biblioteket vil have fokus på børnene.
Vedtagelse: April 2021/ IP
2. Ændringer på biblioteket jf.
artikel i VAF d. 3. august
(Videresendt mail 12.8.)

3. Aftensang- der er i forvejen to ansøgninger fra
Egtved, så vi afstår, men håber at Aftensang indgår i
visionsprocessen.

4. Inger refererede fra temaaftenen som havde ca 40
3. Aftensang (igen). Kan
deltagere, alle meget interesserede i både
Udviklingsrådet bidrage til en
oplevelsescenteret v. Egtvedpigens Grav og den
mere permanent planløsning for
planlagte udsigtsplatform ved Tørskind Grusgrav.
Aftensang? Bilag hw
4. Udvikling af turismen i den syd- 5. Ladestandere – Der har været forespørgsler på dem.
Vi foreslår en placering ved Roberthu, hvis ikke
vestlige del af Vejle Kommune.
CirkleK eller Brugsen installerer. Gadebanden
Referat fra temamøde. IP
involveres.
5. Forslag om ladestandere i
Egtved. HW
6. Kommunikationsgruppen holder møde snart og skal
6. Siden sidst.
bl.a. mødes med Christina fra Egtvedposten. Nyt

medlem er Knud Poulsen.
BID: Handl lokalt 5. september. Forslag om hegn
rundt om Foderstoffen med dekorationer eller lign.
Også Anni og Lars’ gavl skal udnyttes. Jæger er sat
på opgaven.
Fællesskabsstafetten sat i gang af Vejle Kommune
holder møde 20.8. Invitation er sendt til alle
foreninger.
Gadebanden har møde med Vejle Kommune og der
er meldt en række forslag ind.
Diskussion om, hvad man kan gøre for at få en
bedre tone på 6040 Egtved. F.eks at spame med
gode historier.
Næste møde: 23. 9. Kl 19.

