Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato: 27.4.2016

Tidspunkt: 19.30

Mødeleder: IP

Deltagere: Kari, Kirsten, Troels,
Allan, Flemming, Mette og Inger

Dagsorden:
1. Reklame for
byggegrunde i Egtved –
hvordan? (VAF vil gerne
skrive om vores
initiativer)

Afbud: Helle, Henrik
E. , Henrik S.

Referat:
Forslag:
 Annonce i div. aviser (hvad har vi at byde på?)
 Sjov video til facebook. En gravid Egtved Pige der
sammen med hendes mand leder efter et sted at
bygge hus. Det går ikke ved gravhøjen, da den er
fredet. Troels kender en der måske kan hjælpe os.
Troels kontakter ham.
 Busreklame
 Kontakt til byggefirma for at få dem til at lave et
udstillingshus på de kommunale udstykninger
 De kommunale byggegrunde. Lokal ejendomsmægler?
En lokal ejendomsmægler vil kunne sælge hele
pakken (byggegrund, skolen, den nye hal, det rige
foreningsliv, vores handelsstrøg m.v.). Inger
kontakter Søren Peschardt vedr. dette.
 Banner
Enige om, at inden vi sætter noget i gang, så skal vi have et
møde med den nye bosætningsguide i Vejle Kommune og
Mette Harbo som står for salget af kommunale grunde. Jf.
punkt 2.

2. Møde med den nye
boligguide og Mette
Harbo.

3. Video forud for
borgermøde/workshop
vedr. Egtvedpigen ???

Møde med Bosætningsguide og Mette Harbo fra Vejle
Kommune. Helle arrangerer. Invitation til mødet sendes ud til
hele Udviklingsrådet.

Vi kunne fx lave en lille video til facebook som optakt til
workshoppen til efteråret vedr. Egtvedpigen. (inspiration fra
projekt i Jelling vedr. Kulturkrigerne).
Eksempler på hvad man kan arbejde med i Egtved i forhold
til Egtvedpige teamet (Egtvedpige snaps, Egtvedpige sko,
Egtved pige saft, Egtved pige smykke osv.)

4. Møde med alle foreninger Enige om, at der er brug for et opfølgningsmøde for alle
foreninger vedr. brug af egtvednet.dk og facebook egtvednet.
vedr. brug af
dk
egtvednet.dk og
Bente Ølholm vil gerne at vi finder en ny ansvarlig for

facebook

Egtvednet. dk.
Kari har måske et emne.
Mødet for foreninger skal vente til, vi har fundet en ny
redaktør.

5. Møde 25. maj kl. 17 om
resiliens (Roberthus)

6. Henvendelse til Byrådet
ved anlægsbudget 2017

Anne og Johans der arbejder med resiliensstrategien i Vejle
Kommune kommer på besøg. Helle og Inger har inviteret
dem til Egtved for at fortælle dem om vores gode erfaringer
med lokale projekter, hvor frivillige har lavet projekter
sammen med Vejle Kommune. Eksempler som måske kan
overføres til Vejle By.

Vi har
-

indsendt ønsker om
Fodgængerovergang, Søndergade
Roberthus (driftsmidler + flytning af legestuen)
Cykelsti Ødsted - Egtved

Kirsten har aftalt med Ødsted/Jerlev lokalråd, at vi i juni
måned laver et fælles brev til Byrådet vedr. cykelstien.

7. Inspirationstur d. 11.
maj. Hvem deltager?

8. Indvielse af den nye hal
– skal vi bidrage med et
EPO arrangement?

9. Iværksætteri
Udviklingspark Egtved –
møde den 4. maj

Husk at tilmelde jer hos Helle. Kirsten har fundet nogle elever
der gerne vil med.

Enige om, at det skal vi.
Fx et arrangement søndag eftermiddag.
Fx a la Danmark har talent.
dynamic duo
http://underholdning.tv2.dk/2016-03-19-dynamic-duoaabnede-ballet-med-electric-boogie-og-beatbox
Inden deres optræden kunne man f.eks. have nogle lokale
der lavede Egtved har talent, som på skolen til skolefesten.
Den del er der dog nogle andre der skal være ansvarlige for.
Udviklingsrådet vil alene stå for underholdningen udefra.
Helle vil du undersøge mulighederne.
Helle og Inger deltager fra Udviklingsrådet.
Vi skal bl.a. drøfte skiltning, forbedringer af
mødelokaler/projektorer m.v., overordnet organisering af
huset, behov for tovholder for huset.

10. Sundhedshus – har vi en Ejerne af Egtvedcentret har meldt tilbage, at de alligevel ikke
ønsker at arbejde med konceptet vedr. et Sundhedshus. I
dato for mødet?
stedet vil de gå efter iværksættere helt generelt. Mødet vedr.
Sundhedshuset bliver derfor ikke til noget.

11. Byfornyelse – opfølgning

Ca. 30 personer deltog i begyndelsen af april ved et
informationsmøde om mulighederne for støtte til renovering
af huse i Egtved (Dalgade, Vestergade og Søndergade). Fint
møde. Dem der ikke deltog kan finde noget materiale på
Egtvednet.dk;
- Vejledning og retningslinjer for støtteberettiget
bygningsfornyelse
- Ansøgningsskema til istandsættelse af ejendomme

http://egtvednet.dk/egtvednet/byfornyelse-i-egtved/

12. Årsmøde Gadebanden –
stigruppen

13. Hundeskov –

Allan har fået en aftale om årsmøde i Gadebanden. Det bliver
den 12. maj kl.14.30 -16 på Roberthus.

opstartsmøde ny

Oplæg fra Bo Levesen fra Vejle Kommune i forhold til, hvad
Vejle Kommune vil hjælpe med (Hegn m.v.)

hundeforening den 26.

Oplæg fra Børkop Hundeskov.

april på Roberthus.

14. Info til VAF / Egtved

Resultatet fra mødet var, at vi fik nedsat en hundegruppe på
5 personer som vil arbejde på at finde et sted til en
hundeskov. Mia Schultz er tovholder på opgaven og er
kontaktperson til Vejle Kommune. Mia har oprette en
facebook gruppe der hedder: Egtved hundeskov.
Hundegruppen er en undergruppe til Egtved Udviklingsråd.
Referatet sendes til VAF.

posten

15. Evt.

Invitation fra Socialdemokraterne sendes rundt
Invitation fra Venstre sendes rundt.
Inger laver et bud på ønsker til budget 2017, som vi sender
til begge partier.
Kirsten: Fotogruppen er klar med ny fotokonkurrence. Kirsten
delte foldere rundt.
Kari: Post Danmark Rundt. Uge 29. Kari arbejder på at få
nogen til at sætte den store Egtved Pige op.
Kari: Eventsskilte ved indfaldsveje. Vi søger strakspuljen.
Mette og Kari hjælpes ad.

