Referat for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato:

Tidspunkt: 19.00

Mødeleder/referent
Inger/Thyra

Deltagere:

21.10.2020

Dagsorden:
1. Tinghøj

Gitte Frederiksen deltager

Afbud:

Henrik, Anders, Helle,
Kirsten

Referat:

1. Inger har inviteret Gitte Frederiksen og Thyge fra
Voksenudvalget til vores møde den 21.oktober. Thyge
har ikke mulighed for at deltage. Der har været rygter om
at byrådet skal finde ud af om Tinghøj skal lukkes eller
udvides. Alt dette er tomme rygter. Det handler om at der
er behov for at modernisere lejlighederne. Dette skal man
se på, hvad det koster, at de 1-værelses lejligheder skal
ændres til 2-værelses og dermed er der færre lejligheder,
da det ikke handler om en udbygning. Der skal laves en
analyse af behovene på Tinghøj -også med
fremtidssikring for øje. Set overordnet i regionen, så har
vi for få psyk pladser her i området. Der er tilført en stor
sum penge fra staten til regionen, som regionen nu skal
finde ud af, hvordan de skal bruges bedst muligt.
Vi skal passe på Egtved og være opmærksomme på,
hvilke konsekvenser det giver, at borgere på Tinghøj
kommer med ikke bare en psyk diagnose, men også med
et stort misbrug, som kan påvirke andre ressource-svage i
byen. Der bor ca 38 på Tinghøj. Vi opfordrer til at man
ser på visitations kriterierne for pladserne på Tinghøj.
Gitte opfordrer til, at vi kontakter Jørgen på Tinghøj,
hvis vi oplever noget, der skaber bekymring i bybilledet.

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

2. Byvision. Der er p.t. kommet 111 forslag ind.
Der mangler fortsat bidrag fra:
- Har I skrevet jeres drømme ind?
Øvrige foreninger vi håber vil bidrage:
- Spejderne – er aftalt med Henrik og Leanette
- Egtved Museum – er aftalt med Hans Jørgen
- Stigruppen – er aftalt med Kent
- Roberthus – møde den 27. oktober
- Handelsforeningen – via BID
- Vi mangler inspark fra småbørns familierne.
Indtil 01.11 kan man sende visioner ind. Byvisionsgruppen har
møde d 04.11 for at hjælpe med at udpege grupperinger af
visioner. D 24.11 workshop digitalt for alle som ønsker at
deltage.

3. Brainstorm vedr.
- Hvad fungerer rigtig godt i Roberthus i dag?

3. Vision for Roberthus
Møde den 27. oktober
Biblioteket har inviteret:
Lisa Buhl, Ingeborg, Per
Hein, leder af
ungdomsklubben, Kari og jeg
til en snak.

4. Ny styregruppe vedr.
besøgscenter ved
Egtvedpigens grav
5. Høringssvar vedr.
opdeling af kommunen i 4
dele. (Mail 3.9.)

6. Kommunikationsgruppen

7. Henvendelse vedr. køb af
jord ved Hvidegårdsvej /
flere byggegrunde.
8. Evt.

Biblioteksdelen inkl. selvbetjening,
At man kan booke lokaler selv, gode rammer,
Tilgængeligheden i fht. byen
-

Hvad mangler vi i Roberthus?
Imødekommenhed i fht nye henvendelser om leje af
lokaler
Mulighed for kreativitet for den yngre generation
Hvem er indgangen til Roberthus? En der brænder
for at få tingene til at hænge sammen/byde
velkommen/en vært/ en igangsætter
skiftende udstillinger/foredrag/
sangaftener/film/kreativ zone/spis sammen aftener/
klubaftener/ unge område

-

Hvad kunne vi ønske os af fremtidens Roberthus – og
her må der gerne drømmes stort?
Holde fast i iværksætteriet.

4. T.o.: Artikel i VAF
Dan, Johnny Bek, Lars Schmidt, Søren P.,
Kulturdirektør, Museumschef + ekstern ekspert.

5. Høringssvar - senest 28.10. Centerby-begrebet 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. Helle og
Inger arbejder på et høringssvar. Forslag til vækst i
byen/området, både bosætning og små-industri. Forslag
fra Inger og Helle sendes rundt og der kan kommenteres
på det. Skal sendes ind til kommunen senest d 28.10.
6. Kommunikationsgruppens nye medlem Knud, arbejder
på en model sammen med Handelsforeningen. En model
hvor butikkerne får en fælles facebookside til
markedsføring.

7. Området er besigtiget af borgmesteren. Teknisk
forvaltning har lovet at byggemodne de næste 8
byggegrunde. Der er 4 tilbage af de første.

8. Flemming skal indhente data til banken i fht hvidvask
regler. Vi skal underskrive og der ud over sender
Flemming mail ud til dem, som han mangler øvrige
data fra.

9. Næste møde onsdag d 18.11 kl 19.00

9. Næste møde

Husk årsmøde i Vingsted torsdag d. 12 november
2020 og tilmelding hver især via link i mail.

