
 

Dagsorden for møde i 
Egtved Udviklingsråd 

 

Dato: 02.02.2016 
 

Tidspunkt: 19.30  

Mødeleder: IP 
 

Deltagere: Inger, Mette, Kari, 

Flemming, Helle 
 

Afbud: 
 

 

Dagsorden: 

1. Ny repræsentant for 

Handelsforeningen. 

 

 

2. Opfølgning på 

informationsmøde (mail 

20.1.) Inger. 

 

 

 

 

3. Byfornyelse. Referat fra 

møde m Søren Nellemann. 

Mail videresendt. Inger 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Opfølgning på Nytårskur. 

(Inger/Helle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Stenen ved præstegården. 

Udviklingsrådets rolle? 

Henvendelse til Inger. 

 

 

6. Forskønnelsesprisen. 

Udsættes?(Hardy) 

 

7. Hundeskov. Ny tovholder? 

 

 

 

8. Nyt erhvervsområde 

 

Referat: 

1. Kari Hougaard vil fremover repræsentere 

Handelsforeningen. Christina fortsætter med 

gadebande og Hundeskov. 

 

2. Mødet er efterfulgt af en mail om 

ansøgningsmuligheder. Mødet handlede endvidere 

om vores mulighed for at huse flygtninge og om 

samarbejde med Røde Kors. Alle udlejninger af 

boliger sker efter de almindelige regler for udlejning. 

Der er behov for billige, gode boliger. Interesserede 

udlejere kan kontakte jobformidlingen. 

 

3. Vi sender et udvalg af billeder af huse, som vi gerne 

vil have renoveret. Ejerne af huse i Søndergade, 

Dalgade og Vestergade får mulighed for at søge 

tilskud efter kriterier, som bliver fastsat i 

samarbejde med Vejle Kommune. Der vil blive 

fastsat en procentsats som kan søges som tilskud til 

renovering. Beløbene forventes at skulle ligge over 

100.000. Projekter som kan få tilskud efter Bolig- 

jobordningen kan ikke komme i betragtning. Vi 

prioriterer området hvor gaderne mødes og dele af 

Dalgade. Ejerne inviteres til møde i løbet marts. 

 

4. Der har været tilfredshed med arrangementet og det 

foreslås gentaget med enkelte justeringer og i 

kortere form. Indslaget med foreningerne blev især 

rost. Et resultat af Nytårskuren er et nyt samarbejde 

mellem 4H, biblioteket og forhåbentlig Egtved-Ågård 

Havekreds og Egetoft om en lille byhave for børn ved 

Roberthus. Måske skal vi invitere til et særskilt 

arrangement om Egtvednet.dk når siden er 

renoveret.  

 

5. Vi besvarer henvendelsen vedr. stenen og meddeler, 

at det ikke er en sag for Udviklingsrådet. Inger 

kontakter Kirsten. 

 

 

6. Forskønnelsesprisen udsættes et år bl.a. i lyset af de 

penge der nu bliver frigivet til byfornyelse. 

 

7. Der har været 6 henvendelser fra interesserede. 

Inger inviterer dem til et møde med Bo Levisen, 

Vejle Kommune om projektet. 

 

8. Nyt erhvervsområde skal helst ligge på samme side 



(Inger) 

 

 

 

9. Sundhedshus i Egtved? 

Tovholder skal udpeges. 

(Inger) 

 

 

 

 

10. Møde 25.1. vedr. 

Egtvedpigen. (Helle) 

 

 

 

 

 

 

 

11. Møde 22.1. vedr. Center 

for mikroturisme (Allan og 

Helle) Referat udsendes. 

 

 

 

12. Dialogmøde 13.1. 

Orientering. (Inger) 

13. Internet/facebook. Status? 

Henrik/Mette 

 

 

14. Årsmøde – plan? 

 

15. Evt. 

 

 

 

af Ribevej som byen. Inger tager en snak med 

Martin, Aktiverhverv om den bedste placering. Vi er 

modstandere af at blande bolig og erhverv. 

 

9. Sundhedshuset blev diskuteret på et fyraftensmøde i 

Handelsforeningen. Vi have et møde mellem ejeren 

af Egtvedcenteret, Handelsforeningen, Aktiverhverv 

og Udviklingsrådet om muligheder og interesse for 

sådan et projekt. Vi skal derefter holde møde med 

interessenterne på sundhedsområdet.  

 

10. På det første møde i styregruppen blev det besluttet 

at besøge moderne museer, der er placeret under 

jorden, i gravhøje. Der blev præsenteret en tidsplan, 

som løber til sent efterår 2018. Projektpræsentation 

i eftersommeren 2016, derefter fundraising i ca 1 år. 

Alt materiale lægges på hjemmesiden. Vi planlægger 

borgermøde i april mhp størst mulige 

borgerinddragelse i hele fasen. 

 

11. Projektet er under udvikling, en businescase skrives 

af Peter Sepstrup. Den skal danne grundlag for 

ansøgninger om det egentlige projekt. Det forventes 

at projektet vil kunne tilfør Egtved/Roberthus nogle 

arbejdspladser. 

 

12. Referat fra dialogmødet er udsendt til alle. 

 

13. Bente Ølholm, Henrik og Mette går videre med 

planerne om at sammenlægge Egtvednet.dk og 

Egtvedudviklingsraad.dk og optimere facebooksiden. 

 

14. Helle laver program og annoncer m.m. 

 

15. Evt. Fodgængerovergang ved Solsikken - vi vil gerne 

støtte en henvendelse til Vejle Kommune. 

 

Gennemgang af Årsrapporten til ULN – enkelte 

forslag til rettelser indarbejdes. 

 

Socialøkonomisk cafe – en behovsanalyse i forhold til 

husets brugere er nødvendig før vi evt. kan gå 

videre. Kontakt til Udviklingspark, LDF og biblioteket. 

 

 

  
 


