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1. Opfølgning på forrige 

møde: 

Reklame for byggegrunde 

 

Møde med 

bosætningsguide 

Dynamic Duo 

Gadebanden 

Hundeskov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Svømmehal. 

 

 

 

 

3. Udviklingspark Roberthus 

– drøftelse af vedtægter 

for kulturhuse i Vejle. 

Bilag 

4. Center for mikroturisme 

møde d. 17.5. HW 

 

 

 

5. Indvielse af Byhaver. 

 

 

6. Inspirationstur, 

Egtvedpigen - projekt 

 

 

 

 

 

 

Referat: 

 
1. Kort præsentationsrunde for Henrik som nyt medlem. 

 
Reklame for byggegrunde: Forsøger at finde en der kan lave 
filmen, måske med tilskud fra Strakspuljen. 
 
Møde d. 15.6. kl. 14.30. m bosætningsguide Louise Nielsen og 
Mette Harboe Linne.  Inger, Mette?, Henrik S og Kari deltager. 
Helle booker. 
 
Henvendelsen fra en borger vedr. "salg" af Egtved er en oplagt 
chance for at få hjælp til at promovere bedre. Vi inviterer 
borgeren med til næste møde. Egtved.dk giver ikke indtryk af 
Egtved, men er mest en reklame for Vejle. Problemet tages op 
på mødet d. 15.6. og Henrik S forsøger at få vores 
facebookadresse på forsiden af Egtved.dk 
Alternativ til Dynamic Duo søges. Henrik E prøver at finde navn 
på artist. Tilskud via Udviklingspuljen. Usikkerhed om 
programmet for indvielse. 
Gadebanden. 24.3. er der formøde, hvor en række opgaver er 
meldt ind. Gadebanden prøver at lave en prioritering inden 
mødet med Vejle Kommune, som skal have forslagene til 
budgettet. 
 
Hundeskov: Gruppen er sammen med Bo Levesen i dialog med 
Erik Åby om arealet bag Statoil. 
 

2. Svømmehal: Kommunen forsøger at få Vingsted til at fungere 2 
år. Vi forventer at også Egtved som centerby får en svømmehal 
– Flere positive tilkendegivelser fra politikere. Møde med lokale 
politikere Tirsdag d. 14. juni  kl 19.00. 
 

3. Den videre drøftelse af vedtægter afventer mødet med Kultur- 
og fritidschef John Hansen d. 1. juni. Genoptages på næste 
møde. 
 
 

4. Det bliver Egtved Udviklingsråd som ansøger ULN om penge til 
fundraising når Peter Sepstrup og Morten Damgård er færdige 
med projektbeskrivelsen. Landdistrikternes Fællesråd 
præsenterer projektet på Folkemødet på Bornholm og for 
Erhvervsministeren. 
 

5. Der var ca 20 børn og voksne til indvielse af Byhaverne ved 
Roberthus. 
 

6. I alt 30 deltagere på inspirationsturen, heraf de 26 fra Egtved. 
Ansøgning om projektforløb for borgerne i forbindelse med 
udviklingen af oplevelsescenteret, starter med en 
workshop/brunch - En kort opvarmning forud for workshoppen i 
form af en video på Facebook er en god idé. Sørg for at 
præsentationen og invitationen er i øjenhøjde og for at folk har 
mulighed for at tænke forud for workshoppen. Spørge Søren 
Fjordside hvordan de har lavet Kulturkrigerne. Eleverne på 



 

 

 

7. Vejle Ådal/Vejle Fjord. 

Erhvervs- og 

udviklingsstrategi. IP 

http://vejleådalvejlefjord.

dk/ 

 

8. Byfornyelse – tildeling af 

støtte. IP 

9. Til pressen. 

10. Evt. 

 

 

 

skolen mobiliseres - inviteres til en snak om hvordan man 
kommer i gang. 
 

7. Inger er blevet opfordret til at være med i bestyrelsen for 
udviklingsstrategien. 
 
 
 
 
 

8. Vi afventer ansøgningsfristen og prioriterer derefter. 
 
 
Pressen: evaluering af Gadebanden - Svømmehal/positive 
forventninger m interviewperson. Fotokonkurrencen er i gang. 
 
Evt. Henrik S.: Infoland kan ikke lukke Udviklingsrådets 
hjemmeside, der bliver lavet en automatisk henvisning til 
Egtvednet.dk. Den side som er tilbage skal revitaliseres/gøres 
informativ.  Evt. regning derfra skal derfor ikke betales. 
 Kirsten: Fotokonkurrencen er i gang men der er ikke kommet 
billeder endnu.  
Mette: Vi skal have fundet en afløser for Bente Ølholm, vi 
forsøger via Facebook. Mette og Henrik S. laver opslag.  
Troels: Tinghøjs udvidelse har ikke været til debat og vi spørger 
til det og undrer os over at lokalområdet ikke har været 
inddraget. 
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