Dagsorden for møde i
Egtved Udviklingsråd
Dato: 29.02.2016

Tidspunkt: 19.30

Mødeleder: IP

Deltagere:

Afbud:
ingen

Dagsorden:

Referat:

1. Internet/Facebook.
Status v. Henrik og
Mette

1. Internet/Facebook. Hjemmesiden flyttet til
Egtvednet.dk, så der skal rettes på diverse adresser.
Kommentarfeltet slås fra. Kalenderen er stadig under
fornyelse. Vi skal på sigt finde en ny tovholder til
hjemmesiden og Facebook. På næste møde en demo af
vores Facebook. Henrik tager pc med næste gang til
demo.

2. Roberthus. Afklaring af
organisering? Center
for Mikroturisme. Helle

2. Roberthus. Vi afventer at der tages en beslutning i
Direktion, Vejle Kommune og beder om et møde
snarest derefter.
Center for Mikroturisme i Roberthus er fortsat i en
planlægningsfase. Der vil snart være et projektpapir,
som kan danne basis for ansøgning om projektmidler.

3. Udviklingspark Egtved,
Roberthus. Status efter
artikler? Inger

3. En af de ting, virksomhederne savner er en tydeligere
skiltning ved vejen, som viser hvilke firmaer, der er.
Firmaerne savnede desuden fællesskab og netværk.
Projektor eller tv-skærm til brug i mødelokale
efterlyses. Der holdes et nyt møde i samme kreds inden
sommer.

4. Årsmøde, tidsplan og
annoncering. Bilag

4. Årsberetningen er indsendt sammen med regnskabet.
Vi skal tænke i foreninger, når vi har forslag til nye
suppleanter. Vi skal have en notits om suppleantposter
med i nyhedsbrevet.

5. Egtvedpigen. Ændret
tidsplan. Tidspunkt for
borgermøde? Helle
(bilag)

5. Den 18. marts holdes næste styregruppemøde. Det
bliver i Roberthus med gå-tur til Egtvedpigens Grav.
Det skal der afgøres, om et borgermøde skal rykkes til
efteråret, da hele tidsplanen allerede er rykket. Vi søger
om at få afsat en lille pulje til borgerrettede aktiviteter.

6. Hundeskov. Status?
Inger
7. Møde om Byfornyelse.
Inger

8. Møde om sundhedshus.
Inger
9. Henvendelse vedr.
glatte fliser på

6. Vejle Kommune er rykket for svar på henvendelse om
at vi har en gruppe af personer, som gerne vil arbejde
videre med projektet.
7. Næste møde med Søren Nelleman er d. 9. marts hvor
vi skal blive enige om kriterierne for tilskud til
facaderenovering. Alle ejere af huse i området bliver
inviteret til et orienteringsmøde d. 7.4. i Roberthus.
8. Sundhedshus - møde med ejeren d. 29.3. kl. 17.00 i
Egtvedcenteret hvori Udviklingsrådet,
Handelsforeningen og Aktiverhverv deltager.
9. Det er Gadebanden der tager fat i problemet og får

Aftensang. Sag for
Udviklingsrådet eller
Gadebanden? Helle
10. Fodgængerovergang v.
Søndergade. Status?
Flemming?
11. ULN årsmøde d. 6. 4.
Hvem deltager?
12. Til VAF/Egtvedposten
Eventuelt

holdt møde med den sædvanlige samarbejdspartner i
Vejle Kommune om en løsning.
10. Vi foreslår, at arbejdsgruppen sender ønsket ind til
udvalgsformanden og sender det cc til de lokale
politikere også. Desuden inddrages den kommunale
medarbejder på området.
11. I mødet deltager Inger, Allan, Helle, Flemming, Kirsten?
12. Nyhedsbrev om årsmøde og om ændring af
hjemmesiden. Materiale om fotokonkurrencen til VAF –
og Egtvedposten
Eventuelt: Etablering af et nyt Kogræsselaug konflikter ikke
med det eksisterende og Vejle Kommune holder
informationsmøde i Roberthus d. 5. april.
Affaldsindsamling – Gadebanden kontaktes - Stigruppen
orienteres
Aktivt medborgerskab – Kursusaften i Vejle. Inger og Helle
deltager.

