
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 4.01.2016 
 

Tidspunkt: 19.30  

Mødeleder:  
 

Deltagere:  
 

Afbud: Christina, 

Kirsten. 

Hardy, Iffe - afbud 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Invitation fra ULN til 

møde d. 14. januar. 

2. Forskønnelsespris. 

Status? Hardy/Henrik 

3. Kalender på hjemmeside. 

Status? Henrik 

 

4. Nyt vedr. Roberthus? 

Inger 

 

 

5. Center for mikroturisme. 

Status for  

projektet? Helle 

 

 

6. Nytårskur for foreninger. 

Status? Helle 

7. Diverse invitationer: 

Nytårskur Spektrum, 

Gruppemøde Venstre.  

 

8. Egtvedpigen. Udpegning 

til 2 pladser i 

styregruppen. 

9. Årsmøde. Arrangører? 

 

 

10. Pressen. 

 

11. Evt. 

 

 

 

 

Referat: 

 
1. Deltagere Inger (?), Allan, Helle 

 
2. Intet nyt. Tidspres på for at blive klar til Fest- og Kulturugen. 

Henrik kontakter Hardy igen for at forsøge at blive klar. 
 

3. Henrik beder om en pris fra Infoland for at lave kalenderen større, 
det er et vigtigt projekt. Kan ikke være klar til lørdag – Nytårskur. 
 

4. ULN mener ikke at udvalget skal lægge penge til et projekt vedr. 
Roberthus og  lægger pres på forvaltningen for at få afklaret 
tilhørsforholdet for Roberthus. Peter Sepstrup er på sagen. 
 

5. Der er ved at være enighed om at projektet skal udvikles og der 
afholdes et afklarende møde i projektgruppen d. 22.1. hvor 
beslutningen om det videre forløb skal tages. Der er behersket 
tilsagn fra eksterne samarbejdspartnere om deltagelse. Allan vil 
som ny sekretariatschef i LDF prøve at speede processen op. 
 

6. Der er ca 40 tilmeldinger til nytårskuren. Invitationen er sendt ud 
igen. 
 

7. Nytårskur i Spektrum - Allan deltager, Åbent gruppemøde - ingen 
deltagelse denne gang. 
 

8. Inger og Helle udpeges til deltagelse i styregruppen. 
 
 

9. Årsmøde: Tema: Turismeudvikling i Egtved. Oplægsholdere 
Morten Damgård og Ove Sørensen.  Inger og Helle planlægger. 
På valg er: Inger, Allan, Flemming og Hardy + alle suppleanter. 
 

10. Pressen: Nytårskur, Fotokonkurrence med opfordring til at sende 
sommerbilleder. 
 
Evt. Facebook -vi forsøger at få indhold i den side der hedder 
Egtvednet.dk som erstatning for 6040 som er en lukket gruppe. 
Henrik får rettet tilflyttersiden. 
 
Der planlægges et årsmøde i Roberthus for Gadebanden - Allan 
indkalder. 
 
Flagalle - Mette kontakter Lars Kastberg for at få afklaring på 
hvilken betydning afslaget fra Jelling Musikfestival får for 
fondsansøgninger generelt for lokalråd mht moms. 
 
Næste møde tirsdag d. 2. Februar. 

 


