
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato:  
2016.08.16 

Tidspunkt: 19.30  

Mødeleder:  
IP 

Deltagere:  
Kirsten, Helle, Mette, Flemming, Henrik, 
Inger, Troels  

Afbud: 

Henrik S. Allan 
 

 

Dagsorden: 

 
1. Ny administrator for Egtvednet.dk – og 

tilhørende facebook (Her deltager Steven 

Dalsgård) 
 

2. Ny hjemmeside (m. tilhørende facebook) for 
Egtved (her deltager Steven ikke) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Henvendelse fra Egtved Forsamlingshus vedr. 
skiltning. Mail 29.7. 

 

 

4. Egtvedpigen. Ansøgning om støtte til lokalt 
udviklingsarbejde. Bilag sendt pr mail. 

 

5. Henvendelse vedr. mindestenen ved den 
gamle præstegård. Stenen vokser til i ukrudt. 

 

 
 
 
Steven Dalsgård er sprunget fra som redaktør. 
 

 
 
Mette og Helle har haft møde med en tilflytter ( 

Jacob)som gerne vil hjælpe med at lave en ny 
hjemmeside. Steven vil hjælpe med den tekniske 
opbygning sammen med Jacob. Alternativt bliver 
der måske en mulighed for at Vejle Kommune 
kan hjælpe med hosting og support. Tidligst 
næste år. Vi får mulighed for at få domænet 

www.egtved.dk. uafhængigt af om vi går med 
Vejle. Med den første løsning bliver vi afhængige 
af at have en eller flere tekniske personer 
tilknyttet. Vigtigt, at vi kan finde nogle personer 
der efterfølgende vil holde siden ”levende”. 
Kalenderfunktionen er central. Der skal være 
sammenhæng mellem kalenderen på 

hjemmesiden og facebook-siden Egtvednet.  

 
Forslag 1: At alle foreninger udpeger en 
ansvarlig, der skal sørge for at den enkelte 
forenings arrangementer lægges ind, så vil der 
komme et indhold der gør siden interessant. 
 

Forslag 2: At man finder en frivillig, som vil 
lægge det ind, som man umiddelbart kan finde.  
Kan en it-kyndig fra Egetoft kontaktes?  
 
Inger laver en liste over relevante 
kontaktpersoner i foreningerne og de inviteres til 

et møde om kalender og indhold. Emnet tages op 
på Dialogmøde d. 7. september. 
 
 

 
Vi foreslår at Forsamlingshuset også søger 
problemet løst ved, at Forsamlingshuset selv 

skilter på huset. Inger sender forslaget videre til 
Forsamlingshuset.  
 
 
Den 5. november inviteres til idemøde/Brunch i 
Roberthus, hvis vi får pengene til projektet. Er på 
ULNs møde i august. 

 
 
 
Peter Sepstrup er på opgaven med at undersøge 
muligheden for at stenen fx flyttes til Byparken. 
Inger sender henvendelsen til Peter Sepstrup.  

http://www.egtved.dk/


 

6. Tørskind Grusgrav. Mail 7.8. 

 

 

7. RobertHus. Referater fra: Møde med den nye 
bibliotekschef. Møder med John Hansen. 
Møde med kunstnergruppe. 

 

 

 

 

 

 

8. Møde med de andre Centerbyer. 28.8. Hvem 
deltager? Mail 1.7. 

 

9. Foto konkurrence 

 

 

10. Tinghøj 

 

11. Svømmehal? 

 

 

12. Pressestof 

 

Eventuelt 

  
 

 

  

 
 

Vi foreslår at de årlige kontakter mellem 
interessenterne genoptages og vi vil gerne finde 
engagerede deltagere til et projekt som 
Gadebanden.  Mail er sendt til Vejle Kommune.  

 
 

En gruppe amatørkunsthåndværkere har 
set på lokaler i Roberthus og er parate 
til at danne en forening, som kan styre 
brugen. LDF har også budt ind på flere 
lokaler i Roberthus. Vigtigt at der 
bliver plads til begge dele, så vi 
foreslår at legestuen flyttes til 
ungdomsklubben som kun er i brug to 
gange ugen. Også center for 
mikroturisme må forventes at skulle 
bruge plads. Der er usikkerhed om hvor 
langt denne proces er. 
 
 
Mødet i Jelling er den 31.8. Henrik E., 
Kirsten, Inger,  
 
 
9. Der er meget ringe interesse for 
fotokonkurrencen, vi må ud at reklamere 
for den. Fristen udløber d. 15.9. 
 
10. Der er kommet svar pr mail til alle 
i dag. Videresendt til alle. 
 
Kirsten samler udtalelser fra en række 
interessenter for at skrive en 
henvendelse til politikerne senest 
fredag.  
 
Fotokonkurrence 
Byfornyelse, der er stadig penge i 
puljen. Hvad sker der med kroen? 
 
Byfornyelse - der er kommet 4 
ansøgninger ved fristens udløb.  
 
Der sker snart noget med det grønne 
område - udgravning af søen begynder 
snart.  
 
Hundeskov-gruppen leder stadig efter 
egnede arealer. 
 
Vi kan få e-boks til vores konto og 
derved spare 300 kr om året, en bøvlet 
procedure med fuldmagter m.v. 
 
Vi tegner en vedligeholdelsesforsikring 
på hjertestarteren ved Statoil til ca 
1000 kr pr år. Flemming og Roy 
undersøger hjertestarter App.  
 



Indvielse af hallen - vi giver "en 
stol" i gave. 
 

 


