Referat fra møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato:

Tidspunkt: 19.00

Digitalt

Mødeleder/referent
Inger/Kirsten

Deltagere:

Afbud:

25-1-2021

Dagsorden:
1. Byvision

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

4. Møde i styregruppen for
Egtved Pigens grav.

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

Helle, Henrik, Anders og
Troels

Referat:
1.
Vejle Kommune er nu i gang med at udarbejde et samlet
udkast til en byvision for Egtved, som forelægges Teknisk
Udvalg før det sendes i offentlig høring. Høringen forventes at
løbe i perioden fra 10. februar til 4. marts.
Inger sender info ud.
2.
ULN skulle behandle høringssvarene på deres møde den
18/11.
Thyge fra UNL har oplyst, at høringssvarene ikke er behandlet
endnu.
Inger skriver til Peter vedr. de indsendte høringssvar.
3.
Se mail med referat.
For os er Pilebo en ny institution. Den ligger i den firkantede
bygning på venstre hånd på Overgårdsvej efter rådhuset.
Bygningen har tidligere huset en institution, der blev nedlagt
i 2014.
Beslutningen har ikke været i voksenudvalget, men er kun
truffet i forvaltningen. Gitte vil gerne have truffet en endelig
beslutning i løbet af 2-3 mdr.
Troels, Kari og Inger udfærdiger et brev, som sendes til
voksenudvalget.
4.
Helle og Inger deltog i et meget positivt møde. Der er nu
nedsat en ny styregruppe. God dialog med Nordea-fonden,
som gerne vil have projektet nytænkt.
Der afholdes møde igen.

5. BID

5.
Se mail med referat
Egtved Posten vil gerne lave et tillæg. Kari kontakter.

6. Gadebanden

6.
Der er behov for et møde, da der er mange ønsker.
Inger forsøger at få booket et møde med Vejle Kommune.

7. Kommunikationsgruppen 7.
Der er holdt en del møder.
Knud gør et kæmpe arbejde i forhold til byens facebooksider.
Fælles evighedskalender og Sæt pris på Egtveds butikker
samt boost af fælleskalender. Efter Corona vil Knud gerne
booste begivenhedskalenderen. Vi bevilgede 1000 kr. til
dette.
8. Kursus i online møder

8.
Flemming, Inger og Kari melder sig til online kurserne.

9. Generalforsamling
- Hvem fortsætter?
- Dato for online
generalforsamling.

9.
Generalforsamlingen afholdes online.
Kari og Inger klarer annonce i Egtved Posten.
Inger kontakter Frederik vedr. en tale om byvisionen.
Inger forhører, om vi kan få set up pakken til hjælp til det
tekniske til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes enten tirsdag d. 23. marts eller
onsdag d. 24. marts. Reservedatoer: 16. eller 17. marts.
Frederiks kalender bestemmer.
Egtved Udviklingsråd 2021:
• Anders ønsker ikke at fortsætte
• Helle ønsker ikke at fortsætte, men vil gerne fortsætte
med projekt Egtved-Pigen.
Forslag til nye medlemmer blev drøftet.
Kari ønsker at fortsætte – evt. som handelsforeningens
repræsentant (Kari kontakter Dorthe desangående)
Inger, Troels, Flemming, Thyra, Kirsten, Anne Marie og
Henrik fortsætter.

10. Henvendelse fra
Sommerfestudvalget

10.
Henvendelse fra Mikkel Harritslev vedr. Udviklingsrådets
deltagelse i en prisfest/jubilæumsfest, hvor Egtveds store
foreninger uddeler forskellige priser. Der er udarbejdet et
budget for festen.
Hvis Udviklingsrådet skal deltage, vil vi kun uddele en pris til
”Årets ildsjæl 2020”. Flemming og Kirsten kontakter Mikkel
for nærmere information. Flemming booker et online møde.

11. Evt.

11.
Intet

12. Næste møde

12.
Næste møde i Egtved Udviklingsråd afholdes
onsdag d. 24. feb. kl.19.00

