Referat fra møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato:

Tidspunkt: 19.00

Digitalt

Mødeleder/referent
Inger/Kirsten

Deltagere:

Afbud:

24. februar 2021

Dagsorden:
1. Byvision

Inger, Thyra, Anne Marie, Kirsten,
Flemming og Henrik

Kari, Troels og Anders

Referat:
1.
Forhøring hos Byvisionsgruppen og Egtved Udviklingsråd.
Input er afleveret den 18. feb. 2021.
Teknisk Udvalg skal behandle forslaget på udvalgsmøde den 9.
marts, hvorefter det forventes, at forslaget sendes i høring
frem til den 5. april.
Byvisionens procesperiode er ikke fastlagt.
Der er pt. ikke afsat midler til byvisionen.
16 projekter i Egtved har tidligere fået nogle af de 2 mio.kr. til
byfornyelse.

2. Høringssvar vedr.
kommunes notat om at
dele kommunen op i 4
dele.

2.
ULN har behandlet høringssvarene, og vi kan se, at der er
blevet lyttet. Svar på vores høringssvar er modtaget og sendt
rundt til alle den 17. feb.

3. Møde vedr. Tinghøj

3.
EU har efter mødet sendt et brev til hele voksenudvalget. Tror
vi er blevet hørt. Brevet er sendt rundt.
I løbet af foråret skal der tages en beslutning om, hvad der
skal ske med Tinghøj. Det er pt. ikke tidssvarende.
Gitte har lovet, at vi bliver hørt.

4. BID

4.
Kommunikationsgruppen havde et punkt med til butikkerne.
Brug nu den nye facebook side var budskabet. Fine oplæg,
der gav mere aktivitet på FB ”Sæt pris på Egtved butikkerne”

5. Gadebanden

5. Digitalt møde den 9. marts er arrangeret.

6. Kursus i online møder

6.
Flemming, Kari og Inger har deltaget. Evaluering: Det
handlede mest om en gennemgang af mulighederne i Zoom,
men der var for kort tid til at prøve det af. Gode instruktører.
Kommunen har hyret et firma til at hjælpe med det tekniske
på lokalrådenes online generalforsamlinger.

7. Årsmøde og
Generalforsamling
- Hvem fortsætter?
- Dato for online
generalforsamling.

7.
Dato: 23. marts kl. 19 – 21 online
Annonce: Kari er lavet.
Digitalt set up er bestilt. Kostede rødvin til Gadbjerg lokalråd.
Årsmøde: Ny byvision
Program:
Velkomst v/ Egtved Udviklingsråd
Frederik – gennemgang af byvisionen
Kommentar fra Gerda
Kommentar fra Jens Ejner
Andre?
Grupperum (med 5 – 6 deltagere i hver):
Hvad tænker I om forslaget til den nye vision: 10 minutter.
Hvad siger grupperne: 1 repræsentant for hver gruppe
fremlægger i max 2 min.
Pause
Generalforsamling. Se rundsendte oplæg.
På valg er:
Helle Weise, Thyra Carøe, Henrik Eriksen, Troels Eriksen
Suppleanterne: Flemming Nielsen, Anne Hansen, Anders
Frederiksen (på valg hvert år)
Ikke på valg: Kari Hougaard, Inger Pabst, Kirsten Jensen
Ønsker ikke at fortsætte: Anders og Helle

8.

Henvendelse fra
Sommerfestudvalget

9. Evt.

8
Flemming og Kirsten har haft møde med Mikkel Harritslev
vedr. Udviklingsrådets deltagelse i en prisfest/jubilæumsfest,
hvor Egtveds store foreninger uddeler forskellige priser. Der
skal udarbejdes et budget for festen.
Udviklingsrådet vil gerne deltage, men kun uddele en pris til
”Årets ildsjæl 2020”. Strakspuljen skal ansøges. Flemming
kontakter Mikkel og Kirsten kontakter Lars Kastberg.
9.
Efter at Hundeskoven er kommet på Google Maps har den
haft 1000 visninger.
Egtved Brandvæsen er en del af Trekant Brand, som Vejle
Kommune har besluttet at trække sig ud af efter 2021.
Egtved Brandvæsen er bekymrede over beslutningen.
Der kommer artikler i Egtved Posten og VAF. Kari udtaler sig
på EU´s vegne.
Kulturum er tildelt 400.000 kr. til etablering af stier m.m.
Tillykke.
Egtved Pigens Venner har fået 58.000 kr. til belysning af
Egtved Pigerne.
Vi overvejer en ekskursion til Christiansborg i efteråret. Vi
har fået en invitation. Inger undersøger finansiering og
kontakter politikerne.
Thyra har deltaget i et virtuelt møde for lodsejerne vedr. en

landskabsanalyse af Vejle Ådal.
Flemming har været i dialog med Søren Lohse og Kasper
vedr. et netværk for førstehjælpere og hjerteløbere. Når
coronaperioden er ovre, vil Dansk Folkehjælp gerne hjælpe
med opstarten af et netværk. Flemming arbejder videre med
det.
10. Næste møde

10.
Næste møde i Egtved Udviklingsråd afholdes torsdag
den 25. marts kl. 19.00. Mødet starter med en
konstituering af den nye bestyrelse. Derudover skal vi
arbejde med et høringssvar på byvisionen.
Mødet bliver online. Inger inviterer.

