Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato: 27. april 2017

Tidspunkt: 19.30

Mødeleder: IP

Deltagere:

Afbud:
Kirsten, Roy, Henrik

Dagsorden:

1. Referat:

1. Konstituering

1. Konstituering: Formand Inger Pabst, næstformand
Helle Wiese, sekretær Mette Lyager, kasserer
Flemming Tangsgård Jensen.

2. Centerby-analysen. Hvad
siger analysen om Egtved og
hvordan skal vi formidle den
videre? Mail udsendt 6.4.

2. Centerbyer - Peter Sebstrup vil gerne gennemgå
undersøgelsen. Det kunne være for andre lokalrådene
og åbent for alle borgere. Peter vælger dato.
Arrangeres som cafe med punkter, hvor der er et tema
ved hvert bord. Information om svømmehallen som
bonus. Inger.

3. Roberthus.
Ombygningsplaner fra Vejle
Kommune. Skal vi arbejde
for en café? Mail videresendt
21.4.

3. Ombygningsplanen gennemgået.
Kunsthåndværkere kan begynde indflytningen sidst i
august. Enighed om fortsat at arbejde for en
socialøkonomisk café.

4. Inspirationsaften 4. maj.
Hvem deltager? Hvad er
BID?

4. Inspirationsaften 4. maj. til øget tværgående
samarbejde i byen. Samarbejdet skal også styrkes
med en tværgående eventgruppe. Arrangementet
støttes af Vejle Kommune. Vores ansøgning i ULN om
penge til optimering af Aftensang hænger fint sammen
med dette.

5. Forslag fra Svend Brechling
om byporte – mail 13.4.

5. Forslaget har vi ikke mulighed for at realisere
hverken juridisk, teknisk eller økonomisk. Inger
skriver.

6. Svømmehal. Status.

6. Svømmehal. Det besluttede projekt opfattes af bl.a.
svømmeklubben som utilstrækkeligt, da børnene ikke
tilgodeses. Varmtvandsbassinet er der formentlig ikke
råd til, men der kæmpes for en bygningsstørrelse, som
efterfølgende kan rumme det.

7. Budgetønsker 2018

7. Vi tager Roberthus og Tørskind grusgrav ud af
ønskerne, for de er godt på vej. Men vores allerstørste
ønske ville være at der kunne gøres noget generelt
ved den måde byen præsenterer sig på. Kunne den
nye erhvervsudstykning give anledning til bedre
placering af erhverv som nu ligger upraktisk inde i
byen? Inger laver et nyt ønske.

8. Politikermøde

8. Møde med Søren Peschardt og Lars Schmidt, Inger
arrangerer.

9. Teknisk Udvalg – Invitation
til møde i Egtved?

9. Vi inviterer Teknisk Udvalg til at holde deres møde
her i efteråret.

10. Ønsker fra Gadebanden. Mail
10.4.

10. Gadebanden. Møde d. 4. maj hvor det afklares
hvor mange af ønskerne der kan imødekommes.

11. Projekt Egtvedpigen. Status.
Referat vedhæftet.

11. Referat er sendt ud. Ingen kommentarer.

12. Opgavefordeling.

12. Opgavefordeling udskydes til næste gang.

13. Mødeplan for 2017

13. Mødeplan 2017: 22.5., 13.6. 9.8., 11.9., 9.10.,
6.11.6.12. Kl 18. Alle møder kl 19.00

14. Pressen
Eventuelt

Eventuelt:
Forslag om at vi søger at danne en
kommunikationsgruppe som understøtter etablering af ny
hjemmeside m tilhørende Facebook. Samarbejder med
Mette og Julie ( som er "ansat" ) i hele august måned.
Hvad er vores ambitionsniveau, hvad kan vi have klar til
1. oktober. Kan vi overhovedet regne med at kunne bruge
Vejle Kommune? Vi kontakter nogle andre lokalråd for at
lægge pres på Vejle Kommune.
Forslaget blev ikke vedtaget. Hele hjemmesideprojektet
tages op til fornyet overvejelse.

