Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
19.1.2017

Tidspunkt: 19.30

Mødeleder:

Deltagere:

Afbud: HS, AA, TE

IP

Dagsorden
1. Hjemmeside/Bybranding.
Tilbud fra Julie Due
Steffensen. Bilag. Mette og
Helle.

Referat
1. Økonomien ser ud til at kunne holde med en udgift på 20.000 med
bidrag fra forskellige. Den nye hjemmeside skal være meget visuel
med billeder og små videoklip. Minimal tekst så siden bliver meget
nemmere at vedligeholde. Egtveds dna skal afspejles på
hjemmesiden. Indholdsdelen laves i foråret og fotografering mv i
august.

2. Vejle Kommune udarbejder 2. I alt 800 borgere er spurgt mhp at give et billede af Egtved og de
profil af Centerbyerne. Kari/ øvrige centerbyerne, så forskellighederne kan belyses og styrkerne
Helle Videresendt mail 5.1. findes. De forskellige centerbyprofiler bliver tilgængelige d. 30 marts.
3. Politisk Cafe i Egtved. Mail
7. 1.
4. Dialogmøde. Bilag, mail
5.1.. Kari

5. Handelsforeningens
pilotprojekt. Kari

3. Vi foreslår 3 emner: Kommunens markedsføring af byggegrunde,
Hvordan undgår man at Vejle har udkantsområder, Styrket bosætning i
alle centerbyer. Mødet bliver i april i Roberthus.
4. Bl.a. Eventgruppe - de store foreninger inviteres til fyraftensmøde
for at undersøge om et samarbejde kan etableres og om
arrangementerne kan koordineres en til to gange årligt. Vi spørger om
biblioteket vil tage teten eller medvirke og invitere til det første
kalendermøde. Egtvedpigens dag savner koordinator og tovholder.
PostDanmark rundt d. 14. september i Egtved. Cykelklubben opfordres
til at være tovholder på de lokale events.
Planlægning af Vingstedmessen 28-29 oktober.
5. Svært at drive butik nu, ikke nok at skabe events, der skal mere
grundlæggende tiltag til. Der bliver tale om individuel sparring og
mentorhjælp. Vejle kommune ansøges om midler til gennemførelse af
projektet som vil kunne bruges af de andre centerbyer også. Der er
medfinansiering i form af timer. Succeskriteriet er mindst fastholdelse
af det nuværende antal butikker. Vi laver en støtteerklæring.

6. Fest- og Kulturugen.
Bidrag?? Mail 19.12.

6. Inger spørger Trine Grüne om hun vil gentage oplægget om
Tørskind Grusgrav i løbet af Fest- og kulturugen.

7. 6040 Egtved søger
redaktør. Henvendelse fra
Karen Schmidt.

7. Henrik vil tilbyde at være administrator på 6040. Inger foreslår at
han kontakter Sonja Hansen, Vejle kommunes kommunikationschef for
at få råd om hvordan man lægger en linie. Karen Schmidt er
kontaktperson.

8. Projekt Egtved- Pigens By.
Status. Helle

8. Der er allerede en del tilmeldinger. Succeskriteriet er at få 5
arbejdsgrupper i gang og få dannet en forening ”Egtvedpigens Venner”

9. Årshjulet fra ULN. Mail
5.12.

9. Vi deltager i mødet om landsbyklynger og i Årsmødet. Puljen på
500.000 kunne ansøges til et skitseprojekt for hvordan Aftensang kan
bindes sammen.

10. Nyt erhvervsområde

10. Intet nyt

11. Årsmøde 21.3.

11. Aftaler med oplægsholdere er på plads. På valg er Kirsten, Henrik
S., Flemming, Helle.

Pressen
Evt

Intet.

