Referat fra møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato:

Tidspunkt: 19.00

Mødeleder/referent
Inger/Kirsten

Deltagere:

18.11.2020

Dagsorden:
1. Nyt stisystem v/Kent
Jensen

Eksterne: Kent Jensen

Afbud:

Anne Marie, Helle og
Flemming

Referat:
Kent Jensen deltager vedr. dette punkt.
Vejle Kommune er gået i gang med at lave en vandrerute på
120 km. Ruten går forbi Egtved, Egtved Pigens grav, Tørskind
grusgrav m.v. Kent Jensen fra stigruppen er Egtveds lokale
repræsentant i forhold til projektet.
Kent deltager på mødet og vil gerne have EU’s input til
projektet og stiforløbet.
I kan se mere om projektet og ruten her:
www.kongran.vejle.dk
Input fra Udviklingsrådet:
Bindeballe Købmandsgård SKAL med. Her kan de både spise
og sove.
Runkenbjerg – istidslandskab. Natursted.
Ravningbroen
Bindeballestien eller Vingsted Skovvej fra Ravning Station til
Vingsted skal inddrages.
Såfremt stien ikke kommer i Ådalen men fortsætter til
Hjelmdrup og syd om Ødsted, skal denne del af ruten ikke
hedde Ådal. Det er misvisende.
Det er tanken, at vandreruten skal indvies i sommeren 2021
Stigruppen har også gang i et andet projekt med Henriette
Lang Sørensen, Vejle Kommune. Projektet går ud på at lave
en 15 km vandrerute ”I Egtved Pigens spor” i området
omkring Egtved. Den skal have udgangspunkt et sted, hvor
der er parkeringsmulighed. Ruten skal certificeres efter tysk
standard.
Det gamle Egtvedgård spor er nedlagt pga. brugernes
manglende korrekte opførsel. Stigruppen har lavet en
alternativ rute på ca. 2,4 km, der starter og slutter ved
Sødalen.
Egtved Pigens Spor har ingen returvej pt. Forslag om at bruge
Bidalsgaardvej.
Kent har fået 2 nye medlemmer til praktisk arbejde i
stigruppen bl.a. Ole Møller.
Kent mangler en mere i stigruppen, som vil hjælpe med at
læse korrektur.

2. Byvision v/Kari og
Inger

Der er kommet over 215 idéer ind.

Byvisionsgruppen har haft møde med projektleder, Frederik
Friborg den 3. november.
Opsamling fra mødet er sendt til jer pr. mail den 8/11 -2020.
Næste møde i gruppen er den 16. november.
Den 24/11 er der ”afstemning” i forhold til retning for byen.
Dette møde er digitalt.
Husk at tilmelde jer her
https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/byvisionegtved-byvisionsmoede-24-november/moeder-ogoverblik/
I kan fortsat se alle forslagene her
https://vejle.citizenlab.co/da-DK/projects/byvisionegtved-1

3. Møde vedr. Roberthus

Inger har deltaget i et møde vedr. Roberthus.
Det var Anne Birgitte Langkilde Hundahl, som er konstitueret
leder af Lokalsamfund & Fællesskaber der ledte mødet.
Opsamling fra møder er sendt til jer pr. 8/11. Anne Birgitte
har efterfølgende tastet forslagene ind som forslag vedr.
Byvision.

4. Møde med
Aktiverhverv

Byvisionsmøde med Aktiverhverv
Inger og Erik Jakobsen fra Byvisionsgruppen har haft møde med
Aktiverhverv vedr. byvision.
Aktiverhverv har indtastet deres forslag.

5. Høringssvar vedr.
”Beskrivelse og
karakteristik af
landområder og de
tilhørende landsbyer i
Vejle Kommune

Helle og Inger har udarbejdet et flot høringssvar vedr.
kommunes notat om at dele kommunen op i 4 dele.
Ødsted/Jerlev + Ågård/Øster Starup har suppleret med deres
kommentar og det endte med et fælles høringssvar fra de 3
lokalråd.
Høringssvaret er sendt til jer pr. mail.
Via linket kan I se, hvad der ellers er kommet ind af høringssvar.
https://vejle.citizenlab.co/da-DK/projects/strategisklandsbyplanlaegning
ULN skal behandle høringssvarene på deres næste møde den
18/11.

6. Kommunikationsgruppen

Kommunikationsgruppens nye medlem Knud, arbejder fortsat på
en model sammen med Handelsforeningen. Fælles tilbudsside.
Anne har via Vejle Kommune fået noget statisk fra Vejle
Kommune vedr. besøg på www.egtved.dk

Flere brugere på facebook Egtved – begivenhedskalenderen.
7. Evaluering af årsmødet i
UNL den 12. november.

Det virtuelle årsmøde var spændende.

8. Nytårskur???

Nytårskur udsættes.

9. Eventuelt

Inger Pabst holder foredrag for

Vejle Kommune på kryds og
tværs med reklamebureauet Det nye sort fra Ålborg på
tirsdag kl. 14.30 i Roberthus. Kirsten er supporter.
Der uddeles 100 goodie bags ved Senge-Universet på fredag
kl. 14-17 som optakt til Byvisionsmødet på tirsdag.

9. Næste møde

Næste møde i udviklingsrådet afholdes
mandag den 14. dec. kl. 18.00
På dagsordenen er kun byvision, mødekalender og
julefrokost.
Inger tager øl og sodavand med.
Troels bestiller platter hos Røgeriet.
Første møde i Udviklingsrådet i 2021 er mandag den 25. jan.

