Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato:

Tidspunkt: 19.00

22. 5. 2017

Mødeleder:

Deltagere:

Afbud:
HS

Dagsorden:
1. BID /v Kari
Orientering og drøftelse af
perspektiver

2. Hjemmeside v Mette.
Orientering

3. Møde med Søren Peschardt og
Lars Schmidt
4. Henvendelse fra Onkel og Tante
/ Heidi.
5. Egtveds DNA. Præsentation i

Referat:
1. BID. God aften, mange forskellige deltagere.
Ideerne blev fulgt op af en runde hvor deltagerne
melder sig som aktører. Der er samlet en idebank.
Ejerskabet skal ligge ude hos aktørerne, som selv
sætter dagsordenen. Det næste møde d. 13. juni er
også åbent for alle. Invitationerne bliver sendt ud til
de samme som sidst. Et perspektiv kunne være at få
dannet en eventgruppe. Et andet kunne være et Åben
- By-arrangement - hvor alle institutioner,
forretninger, håndværkere m.fl. holder åbent. På den
dag kunne man sørge for transport rundt i byen, så
deltagerne blev kørt til de forskellige tilbud i byen.
Møder mellem mennesker er den bedste form for
branding af byen. Derfor er det vigtigt, at der er
mennesker som vil stille sig til rådighed og fortælle.
Kan det evt. kombineres med et Foreningernes
Marked?
2. Hjemmeside: Henrik E., Marianne Vang og Heidi
Sloth er fremover med i arbejdsgruppen. Der er møde
med Vejle Kommune om mulighederne for at bruge en
kommunal platform , hvis ikke det lykkes vil Julie
hjælpe med at lave hjemmesiden. Planen er at
præsentere den først på Vingstedmessen. Der sigtes
mod en enkel, visuelt spændende side som er næsten
vedligeholdelsesfri. Et Fundament der skal gøre folk
nysgerrige og skabe mulighed for at mennesker kan
mødes. Vi sigter mod at blive pilotprojekt for udvikling
af hjemmesider for lokalområder i Vejle Kommune.
Der skal være 3 indgange: Tilflytter, Borger, Turist.
3. Mødet bliver den 1. juni. Budgetønskerne og vores
projekter skal være emnerne.
4. Historierne om byens børneliv skal fortælles bredt
med alle de gode tilbud der er i byen. Går videre til
BID.

5. Præsentationen af Epinions undersøgelse kunne
efteråret. Øvrige arrangementer hænge godt sammen med et BID møde. Det er for lidt
til et borgermøde. Vi har også valgmøde og afslutning
i efteråret? Samlet plan?
på EP-projektet.
6. Socialøkonomisk cafe i
6. Der er indkaldt til første orienterende møde d. 14.8.
Roberthus. Henvendelse til
hvor vi håber at få klarhed på en række spørgsmål
brugerkredsen videresendt
vedr. lokale, personale, økonomi og ansvar.

16.5. til orientering.
7. Velkomstbustur for nye borgere.

Eventuelt

7. Velkomstbustur: Tørskind, vandrestier, naturen i
området, spejderbyen m. Danmarks næststørste
spejdergruppe, hal og svømmehal, rigt handelsliv i
forhold til størrelse – kørsel ad Aftensang.
Eventuelt: Vi inviterer Teknisk Udvalg til at holde et
møde her i Egtved.
Den nye kommuneplan ser fin ud, vi har ingen
kommentarer.
Udfordring for Udviklingsrådet: Hvordan kan det være
sjovere at bo her? Kan vi tage initiativ til en større
bredde af aktiviteter mellem borgere som gør det
sjovt at bo her. Vi skal have mere fokus på det
"mellemfolkelige".
Velkomstpersoner og ambassadører i byen som kan
aktiveres via ejendomsmæglerne.
Indvielse d. 15. juni af "den gamle gymnastiksal" - et
uopvarmet aktivitets- og legerum for skolens elever præsentation af en Egtved-skolesang.
Næste møde: 13. juni i forlængelse af BID-mødet

