Referat:
Generalforsamling
Ejvind Sørensen valgt til dirigent
Helle Wiese til referent
Stemmetællere Henning Nielsen og Hanne Mikkelsen
Formandens beretning kan ses på hjemmesiden.
Efter beretningen uddelte formanden blomster til ildsjæle som har kæmpet hårdt for særlige områder: Karen
Schmidt fik tak for arbejdet med flagalleen og Villy Nielsen og Kirsten Jensen for det store arbejde med at få en
svømmehal til Egtved.
Beretningen blev godkendt
Regnskabet blev godkendt
Budgettet blev godkendt
Ingen indkomne forslag
Valg af medlemmer:
Opstillet er Roy Jepsen og Henrik Eriksen, samt de 3 som er villige til genvalg: Flemming Nielsen, Kirsten Jensen
og Helle Wiese. (5 blev valgt ind, da Allan Andersen ønskede at udtræde p.g.a. stor arbejdsbyrde. Den ene af de
valgte er så valgt for 1 år og må genopstille i 2018)
Suppleanter: Kari Hougård, Troels Eriksen, Henrik Sandholm.

Årsmøde – tema ”Ny udviklingsplan for Egtved”.
Lars Schmidt:
Mange ildsjæle i byen der trækker et stort læs. Udviklingsrådet har samlet byen som dermed har fået en stærkere
stemme.
Tanker om fremtiden: Det skal være et godt sted at leve.
Det er vigtigt med et godt handelsliv, som vi skal understøtte. Udnytte det store opland. Handelslivet er udfordret
med mange enmandsbutikker, så der er behov for at de støttes.
Området her i sydvest-Vejle er udfordret mht bosætning. Klyngetanken kan være god at udforske og måske
bidrage til at styrke bosætning.
Hvad er et godt sted at leve? Udnytte den natur, som også er en del af byen. Vi mangler også de " blomstrende" /
grønne områder i byrummet, som er med til at gøre byen mere attraktiv.
Turisme er et af de store potentialer og arbejdet med at knytte byen sammen med oplevelsescenteret. Vandreture
i Egtvedpigens spor over flere dage. (Camino-tænkning).
Søren Peschardt
Er mest optaget af at tage afsæt i alt det positive der sker omkring Egtved.
Noget af det næste vi skal satse på er turisme-området, m bl a Egtvedpigen. Mht svømmehallen, så er der nu en
god proces i gang.
Vejle-Ådal projektet kan også komme til at betyde noget for Egtveds udvikling.

Spm: Hvad har Kolding gjort bedre end Vejle når Vester Nebel er blevet så attraktivt?
SP: Der er nok en selvforstærkende effekt, Kolding var tidligt ude med at bygge i Vester Nebel. De kommunale
byggegrunde i Egtved er måske med til at fremme salget af de private.
LS: Vi er klar til at handle når grundlaget er på plads for nye erhvervsgrunde.
Vejle-Ådal- Egtveds rolle: Pladsen i bestyrelsen udnytter Egtved fint.
SP: Tørskind Grusgrav er et centralt punkt i Vejle-Ådalprojektet. Der er en del fonde som vil spille ind.
Spm: Plejeboligstrategi: Hvorfor skal der stå tomme lejligheder i Hejlskov når borgere fra Egtved køres til
Thyregod på aflastning.
LS: Der har været forskellige grunde til denne løsning, bl.a. hensynet til dagbrugerne.
SP: Vi overvejer om Give Sygehus kan være en god udslusningsmulighed.
Konstituerende møde 27.4. Kl 19.30

