Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato:

Tidspunkt: 19.00

Mødeleder:

Deltagere:

Dagsorden:

Referat:

23.9.2020

Afbud: AM

1. Budget 2021 (mail 13.9.)

1. Budget 2021 vedr. Tinghøj. Er der sat penge af til
udvidelse eller ? Vi prøver at holde møder med politikere
om fremtiden for Tinghøj. Hvis der fortsat ikke sker en
udvikling som byen kan være tjent med, må vi prøve
andre muligheder for at nå et slutmål om
lukning/flytning af institutionen.
Partnerskabspuljen på 20 mill. skal vi kæmpe for at
bruge til oplevelsescenteret.

2. Bidrag fra Egtved
Udviklingsråd til By vision hvilke forslag skal vi komme
med?

2. Byvision. De forskellige forslag kan ses på
byvisionssiden. Alle opfordres til at melde drømme og
ideer ind og til at hjælpe dem, som ikke er vant til at
skrive på en pc. Den lokale byvisionsgruppe arbejder på
at aktivere flest mulige borgere. Vi mangler et synligt
forum for hvad der foregår og hvad man kan deltage i og
hvordan man kommer med.

3. Høringssvar vedr.
opdeling af kommunen i 4
dele. (Mail 3.9.)

4. Evt. klyngemøde
5. Egtvedpige projektet
(Budget s. 7). Afsløring
4.10.

3. Høringssvar - senest 28.10. Centerbybegrebet er knyttet
til byernes tidligere roller som hovedbyer og skal bl.a.
understøtte byernes fortsatte udvikling som oplandsbyer
af betydning for udvikling af de enkelte egne og
områder. Klyngesamarbejdet som er frivilligt og
udspringer af fælles behov og ønsker om samarbejde er
vigtigt at understøtte. Måske fælles høringssvar.
4. Klyngemøde udsættes p.g.a. corona.
5. De 20 mill på det fremskrevne projekt betyder at vi
intensiverer opmærksomheden på projektet. Inger og
Helle har haft et positivt møde med museumschefen som
håber på at få finansieringen af oplevelsescenteret på
plads i 2021. Den 4. oktober afslører borgmesteren
Egtvedpigefigurerne ved indfaldsvejene.

6. Kommunikationsgruppen

6. Kommunikationsgruppen. Diskussion om facebook
kontra Egtvedposten og om infoskærme. Kort
gennemgang af den fornyede hjemmeside og den hurtige
adgang til begivenhedskalenderen. Måske kan
skoleelever aktiveres mht oplæring i brugen.

7. Henvendelse vedr. flere
byggegrunde i Egtved (Mail
12.9.)

7. Der er ikke kommet nogen tilbagemelding på Ingers
henvendelse. Vi synes fortsat at Vejle Kommune gør for
lidt for at understøtte bosætning og udvikling. Hvis ikke
kommunen køber grunde på Hvidegårdsvej vil vi gå

videre og skærpe tonen i forhold til kommunens indsats
på bosætningsområde.
Evt.
Næste møde.

Evt. Hvad kan vi gøre for at gøre Dalgade og Søndergade
pænere. Beplantning? Alletræer vil understrege at Egtved er en
naturby. Maling af huse/gavle? Opfølgning på næste møde.
Onsdag d. 21. 10. kl.19

