
Egtved Udviklingsråd 

 
Medlemmer af bestyrelsen 

 

Inger Pabst - Formand 

Tlf. 21147733 – Mail: ingerpabst@outlook.dk 

 

Kari Hougaard - Næstformand 

Tlf.: 23274614 – Mail: karihougaard@gmail.com 

 

Kirsten Jensen (Egtved Skole)  - sekretær 

Tlf.: 23451733 – Mail: kirs10jensen@gmail.com 

 

Thyra Rebsdorf Carøe (Egtved Idrætsforening)  - (sekretær, når der er afbud fra Kirsten) 

Tlf.: 26494643 – Mail: thyra1969@gmail.com 

 

Flemming Tangsgaard Nielsen - kasser 

Tlf.: 75554494 / 20308075 – Mail: Flemming.Tangsgaard.Nielsen@LEGO.com 

 

Henrik Eriksen (Spejderne) 

Tlf.: 22352956 – Mail: he_outlaw@hotmail.com 

 

Troels Eriksen 

Tlf.: 30526961 – Mail: thve@mail.dk 

 

Supplanter 

 

Anne Marie Moos Hansen 

Mail: annehansen15@gmailcom 

 

Erik Jacobsen 

Tlf. 40508834, Mail: ej@hejlskovbjerg.dk 

 

Torben Mølby 

Tlf. 51388790, tmoe@lmwindpower.com 

 

Helle Wiese (Egetoft) 

Tlf.: 75550043 / 20490043 – Mail: hellewiese1@gmail.com 



1. Ådalens Hovedstad – Bring ådalen og naturen ind i byen 
Byvisionen 

- Omdan de traditionelle græsplæner til blomstrende og vildere natur, så arealerne understøtter biodiversitet. Eksempelvis ved Nydam og Roberthus.  

- Brug naturens elementer til at skabe mere sammenhæng på handelsgaden Aftensang og inviter derved til ophold.  

- Øg arealet af bynær rekreativ skov ved opkøb og skovrejsning.  

- Udvikl rund- og tilkørsler til byen, så de markerer, at man er ankommet til Ådalens Hovedstad.  

- Styrk byens naturkorridorer og forbedre naturindholdet og sammenhængene 

 

• Eksisterende ”gruppe” Kontakt i  

Egtved Udviklingsråd 

Arbejdsgrupper/  

Samarbejdspartnere 

Byvision 2021 – Idéer til initiativer 

• Gadebande Inger 

Flemming 

 

Gadebanden:  

Tovholder: Karen Schmidt 

Lars Kastbjerg ULN 

Vej & Park, Vejle Kommune 

 

Natur & Friluftliv, Vejle Kommune 

 

 

Omdan de traditionelle græsplæner til blomstrende og vildere 

natur, så arealerne understøtter biodiversitet. Eksempelvis ved 

Nydam og Roberthus. (Nydamsgruppen + brugergruppen på 

Roberthus)  

 

Udvikl rund- og tilkørsler til byen, så de markerer, at man er 

ankommet til Ådalen Hovedstad. 

 

Status: 

Seneste møde den 9. marts 2021. 

Afventer referat fra Vejle Kommune. 

 

• Kommuneplangruppen + 

• Stigruppen 

Erik og Inger Vejle Kommunes planafdeling v/Frederik 

Vejle Kommunes Natur & Friluftstrategi 

v/Klaus Enevoldsen.  

 

+ stigruppen. 

Øg arealet af bynær rekreativ skov ved opkøb og skovrejsning 

 

Styk byens naturkorridorer og forbedre naturindholdet og 

sammenhængene 

BID Kari  Brug naturens elementer til at skabe sammenhæng på 

handelsgaden Aftensang og inviter derved til ophold.  

    



 

Porten til ådalen – Opbyg aktiviteter og oplevelser i naturen 
Byvisionen 

- Etabler en fysisk markering og udgangspunkt, hvor turen i ådalen starter (Porten til Ådalen) 

- Styrk forbindelser mellem Egtved og ådalene. Tydeliggør de nuværende spor og udbyg med nye spor.  

- Forbind Egtved til vandreruten ”Kong Rans Togt” og andre regionale vandre- og cykelruter 

- Skab dagsplads for autocampere og flere overnatningsmuligheder og pakketilbud i relation til vandring og cykling.  

- Etablere MTB-spor med bynært startpunkt og tilbud inden for adventure og outdoor.  

- Udvid Shuttlebus-ruten til at omfatte ådalen og Egtved.  

- Etabler naturfaciliteter, hvor gangbesværede og kørestolsbrugere har adgang (udsigtspunkt ved Tørskind Grusgrav) 

 

Eksisterende ”gruppe” Kontakt i  

Egtved Udviklingsråd 

Arbejdsgrupper/  

Samarbejdspartnere 

Byvisionen 2021 - Idéer til initiativer  

Stigruppen Inger og Kirsten Tovholder for stigruppen: Kent 

Jensen 

 

Etabler en fysisk makering og udgangspunkt, hvor ådalen 

starter (Porten til Ådalen). 

 

Styrk forbindelser mellem Egtved og ådalene. Tydeliggør de 

nuværende spor og udbyg med nye spor.  

 

Forbind Egtved til vandreruten ”Kong Rans Togt” og andre 

regionale vandre – og cykelruter 

Team Egtved Torben  

 

Etablere MTB-spor med bynært startpunkt 

Cykelruter 

Turist i Egtved 

 

BID? 

 

 

Inger tager kontakt til Morten 

Damgård. Evt. et klyngemøde vedr. 

turisme.  

Campingpladsen 

Visit Vejle, Morten Damgård 

Cirkel K 

Nybjerg Mølle? 

Skab dagsplads for autocampere og flere 

overnatningsmuligheder og pakketilbud i relation til 

vandring og cykling.  

 

Tilbud ind for adventure og outdoor. 

 

Vejle Ådal – erhvervs- og 

turismeudvikling.  

 

Inger 

 

Der er nedsat en bestyrelse for 

hele strategien.  

Egtved Udviklingsråd (Inger) er 

med i Bestyrelsen 

Martin Lund fra Aktiverhverv er 

med i Rådet. 

 

 

Tørskind Grusgrav: 

Nyt udsigtspunkt for gangbesværede og kørestolbrugere. 

P-plads ovenfor grusgraven.  

 

Ravningbroen – Kulturudvalget har bevilliget penge til en 

ny fortælling.  



 

Byen der gror – Skab gode rammer for bosætning 
Byvisionen: 

- Udvikl Egtveds fremtidige udbygningsmuligheder 

- Udstyk flere grunde på attraktive placeringer – både små og store parceller.  

- Udbyd forskellige boformer – eksempelvis generationshuse, bofællesskaber, rækkehuse m.v.  

- Forsæt renoveringen og forskønnelsen af den gamle bykerne.  

- Udvikle nye attraktive boliger centralt i Egtved f.eks. på Foderstofgrunden og Præstegårdsgrunden.  

- Brand Egtved som bosætningsby.  

 

Eksisterende ”gruppe” Kontakt i  

Egtved Udviklingsråd 

Arbejdsgrupper/  

Samarbejdspartnere 

Byvisionen 2021 - Idéer til initiativer 

Byfornyelse – der er afsat ca. 2 

millioner til byfornyelse i den 

gamle bykerne. 

Inger Teknik & Miljø, Søren Nellemann Puljen er brugt op pr. januar 2021. 

Afsluttes med en avis omtale.  

Kommuneplan, byfornyelse og 

bosætning 
• Kommuneplan 
• Lokalplaner 

• Byvision 
• Nye boligområder 
• Nye erhvervsområder 
 

Erik 

Inger 

 

 

Formand for Teknisk Udvalg: 

Gerda Jørgensen 

 

ULN og Byvision: 

Frederik  

 

Planafdelingen: 

Søren Nellemann 

 

Lokale investorer 

Nyt erhvervsområde  

Vejle Kommune:Marianne Bjerre og Søren Nellemann 

Møde den 22. april kl. 19 med borgmester og Gerda fra TU.  

 

OBS  

Søndergade, Dalgade, Vestergade – byfornyelse.  

Byvision Alle Frederik Brand Egtved som bosætningsby 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rig på historie og kultur – Styrk Egtveds kulturoplevelser 
Byvisionen 

- Udbyg området ved Egtvedpigens grav og fortællingen om Egtvedpigen 

- Bind Egtved og Egtvedpigens grav endnu mere sammen. 

- Udbyg fortællingen om Robert Jacobsen 

- Skab events ved Egtvedpigens grav, Tørskind Grusgrav og i Egtved by.  

- Udvikl Egtved Museum med café og hyggeligt gårdmiljø.  

- Arranger aktiviteter og oplevelser med lokale guider.  

Eksisterende ”gruppe” Kontakt i  

Egtved Udviklingsråd 

Arbejdsgrupper/  

Samarbejdspartnere 

Byvisionen 2021 - Idéer til initiativer 

• Egtved Pigen 

- oplevelsescenter 

Inger 

  

Torben – fondsansøgninger. 

Egtved pigens venner: 

Helle Wiese 
Udbyg området ved Egtvedpigens grav og 

fortællingen om Egtvedpigen 

Status pr. marts 2021 

Der lavet et nyt kommissorium for styregruppen.  

P.t. søges fonde.  

Vejle Ådal – erhvervs- og 

turismeudvikling.  

 

Inger 

 
AktivErhverv: 

Martin Lund 

Der er nedsat en bestyrelse for hele strategien.  

Egtved Udviklingsråd (Inger) er med i Bestyrelsen 

Martin Lund fra Aktiverhverv er med i Rådet. 

 

Egtved Pigens Venner Helle Wiese Formand for Egtvedpigens venner: 

Birgit Thomsen 

Bind Egtved og Egtvedpigens grav endnu mere 

sammen.  

 

Robert Jacobsens Venner  Formand for Robert Jacobsens Venner: 

Ingeborg Mattesen 

Udbyg fortællingen om Robert Jacobsen 

• Egtved Museum  Formand for Egtved Museum: 

Hans Jørgen Ladefoged.  

Udvikl Egtved Museum med café og hyggeligt 

gårdmiljø 

•     



 

 

 

Her trives vi – Hyld hverdagen 
Indsatser fra byvisionen 

- Udvikling af ”KULTURRUM”, et udendørs ungeområde. Samlings og mødested for børn og unge ved Egtved Idræts- & Multicenter.  

- Udbyg Egtved Idræts- & Multicenter med overnatningsmuligheder og skab en destination for træningslejre.  

- Skab faciliteter til E-sport. 

- Gør Roberthus til et endnu stærkere kulturelt samlingspunkt – etabler område for unge med blandt andet juniorklub, lektiehjælp, lydstudie og kreative værksteder.  

- Lav musikalsk værksted/samspil i Roberthus, hvor man kan låne/leje instrumenter.  

- Udvikl en Social økonomisk ”Repair Café” og makerspace i Roberthus, hvor gamle ting får nyt liv. 
- Udvikle området ved Spejderhytten med bl.a. handicapvenlige shelters, toiletter, udekøkken. Nyt Spejder Center. 

Eksisterende ”gruppe” Kontakt i  

Egtved 

Udviklingsråd 

Arbejdsgrupper/  

Samarbejdspartnere 

Byvisionen 2021 - Idéer til initiativer 

• Egtved Idrætsforening 

 

•  

Thyra 

Kirsten 

 

 

Egtved Idrætsforening Udvikling af ”KULTURRUM”, et udendørs ungeområde. Samlings og mødested for 

børn og unge ved Egtved Idræts- & Multicenter.  

 

Udbyg Egtved Idræts- & Multicenter med overnatningsmuligheder og skab en 

destination for træningslejre.  

 

Skab faciliteter til E-sport.  

• Roberthus 

 

 

•  

Troels 

Torben  

Helle 

Brugergruppe på Roberthus 

Formand for brugerrådet på 

Roberthus er Lisa Buhl.  

Iværksætteri på Roberthus – Vejle 

Kommune, Per Hein.  

Tove fra Biblioteket 

Dagplejerne 

Robert Jacobsens Venner, Kreative 

Værksteder – Ingeborg Mattesen 

 

Kontakter: 

Formand for brugerrådet er Lisa Buhl 

Bibliotekschef; Mette Høxboe. 

Gør Roberthus til et endnu stærkere kulturelt samlingspunkt – etabler område for 

unge med blandt andet juniorklub, lektiehjælp, lydstudie og kreative værksteder.  

 

Lav musikalsk værksted/samspil i Roberthus, hvor man kan låne/leje instrumenter.  

 

Udvikl en Social økonomisk ”Repair Café” og makerspace i Roberthus, hvor gamle 

ting får nyt liv.  

 

 

• Spejderne Henrik 

Torben 

Spejdergruppen  Udvikle området ved Spejderhytten med bl.a. handicapvenlige shelters, toiletter, 

udekøkken. Nyt Spejder Center.  



 

 

Handel og erhverv – Skab plads til initiativ og kreativitet 
Indsatser fra byvisionen: 

- Udarbejd en helhedsplan for udviklingen af handelsgaden Aftensang, der styrker gaden og områders grønne elementer.  

- Skab tilbud til alle aldre – leg og aktiviteter skal være en del af handelsmiljøet. 

- Udform en detailhandelsstrategi – sats målrettet på at udvikle og tiltrække specialbutikker.  

- Afprøv Pop-up butikker til kunsthåndværkere med leje pr. m2. 

- Tiltræk flere iværksætter til Roberthus 

- Udvikle et nyt erhvervsområde nord for Ribevej 

- Etabler erhvervsfællesskab, hvor virksomheder kan leje sig ind. Eksempelvis på den gamle trælast. 

Eksisterende ”gruppe” Kontakt i  

Egtved 

Udviklingsråd 

Arbejdsgrupper/  

Samarbejdspartnere 

Byvisionen 2021 - Idéer til initiativer 

Erhverv i Egtved 

 

Erik AktivErhverv v/Martin Lund 

Udviklingspark Roberthus v/Per Hein 

 

BID? 

 

Tiltræk flere iværksætter til Roberthus 

 

Udvikle et nyt erhvervsområde nord for Ribevej 

 

Etabler erhvervsfællesskab, hvor virksomheder kan leje sig ind. 

Eksempelvis på den gamle trælast. 

Handelslivet i Egtved 

BID -møderne 

Kari 

 

Trine fra BID er tovholder sammen med 

Frederik fra Vejle Kommune + Karen Schmidt.  

Egtved Handelsforening 

 

BID: 

- Butikker og events i byen 

- Velkomstpakker til ny borgere til Egtved.  

 

Byvisionen: 

- Udarbejd en helhedsplan for udviklingen af handelsgaden 

Aftensang, der styrker gaden og områders grønne elementer.  

- Skab tilbud til alle aldre – leg og aktiviteter skal være en del 

af handelsmiljøet. 

- Udform en detailhandelsstrategi – sats målrettet på at udvik-

le og tiltrække specialbutikker.  

- Afprøv Pop-up butikker til kunsthåndværkere med leje pr. 

m2. 



 

Øvrige opgaver 

• Årsmøde og generalforsamling   Afholdes i marts måned. 

• Nytårskur   Afholdes i januar måned 

• Ønsker til budget  

 

  Budgetforhandlinger – prioriteringsliste sendes til Byrådet inden sommerferien.  

Kommunikationsgruppen 

 

Annemarie  • www.egtved.dk  (Heidi og Annemarie) 

• facebook – Egtved Begivenheder (Knud Poulsen og Heidi Dahl) 

• 6040 Egtved – Henrik Eriksen  

• Egtveds butikker – Knud Poulsen og Heidi. 

• Egtved Udviklingsråd, Inger  

• Pressekontakt – den der har ”projektet” 

• Egtvedposten og Vejle Amts Folkeblad  (Kari) 

Projekt Hjertestater Flemming Samarbejdspartnere: 

Roy Jeppesen 

Kasper Alberts. 

.  

 

Hundeskov Kirsten 

 

Mia Schultz (tovholder) Status pr. 25-03-2021 

Mia Schultz er tovholder på sagen. 

Kontaktperson ved Vejle Kommune er?  

Mia har oprettet en facebookside, hvor man kan følge projektet. Den hedder Egtved Hundeskov.  

Klyngesamarbejde 

 

Inger  Egtved og omegn 

Invitation til fællesmøde 

- Orientering om Roberthus (også for dem) 

- Iværksætterdelen (også for dem) 

Bosteder i Egtved Troels  Tinghøj, Pilebo, Grønhøj m.v.  

Aktuelle projekter – fremtidsplaner for Tinghøj. 

Fondsgruppe – 

projektansøgninger 

Overblik over div. puljer m.v.  

Torben  Puljer under ULN 

Offentlig transport 

Kommentering af div. busplaner 

m.v. 

 

Kirsten 

 

Teknisk forvaltning 

Pia Guldal Møller 

 

 

 


