Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 19. juni 2017 kl.8.30
Deltagere: Villy, Eva, Anna, Britt, Kent, Grethe Jessen Hansen, Tove og Marianne
Før dagsordenen fik vi en orientering vedr.
1. BID fra Kent. Handelsstandsforeningen m fl. er engageret heri og det bemærkes, at
der er opbakning og engagement i Egtved. Centerrådet vil gerne at Egetoft også
deltager her. Fx med at sælge budskabet om Egetoft/Frivillige. Datastuen kan
måske også byde ind med noget.
2. Ældrerådsvalg: Der er tre kandidater, da Anna Marie Dahl har sagt ja til at stille op.
Det besluttes at der skal være et opstillingsmøde på Egetoft d. 24. august.
3. Digitalt liv – digital arv
Der ønskes en gentagelse af tidligere arrangement til efteråret med konsulent
Kirsten Søndergård. Denne gang suppleret med indlæg fra Jens Møller. Dato
fastlægges senere.
Dagsorden.
1. Godkendelse af referatet fra 8. maj 2017

2. Sommerens aktiviteter/ture
Det ser ud som de andre år

3. Værdighedsmidlerne
Skal vi fra centerrådet sende et skrift til kommunen?
Ja, der skal sendes et skrift fra brugerne af Egetoft. Det besluttes at Villy, Eva og
personale sammen formulerer det.
Det er vigtigt, at skriv’ets afsendere er brugerne af Egetoft.
4. Weekendaktiviteter – hvordan går det?
Når der er en aktivitet, der giver mening, så kommer folk. Det går langsomt og støt
fremad med tilslutningen fra brugerne
5. Økonomi

6. Eventuelt
Vi skal have fat i ”den nye” på Egtvedposten, så holdene får fortalt lidt om, hvad de laver.
Områdebladets skæbne er afgjort – det fortsætter.
Der er ønske om, at den metode vi lærte af Vibeke Arensbak skal bruges – så vi husker
det.
Centerrådet
*Business Improvement Districts (BID) er en ny samarbejdsmodel, der bidrager til at styrke samarbejde, bosætning,
events, livskvalitet og erhvervsudvikling i byerne.
Erfaringen fra andre steder, bla. Vejle, viser at en række opgaver løftes betydeligt, når et BID samarbejde går i gang.
Opgaver, der ellers ikke ville være ressourcer til at klare hos den enkelte forening eller butik/erhverv.
I Egtved gør vi i dag et stort arbejde for at skabe aktiviteter i vores mange foreninger og butikker - hver for sig, og ikke
mindst SAMMEN. Gennem samarbejdet med Vejle Kommune, har vi nu mulighed for at styrke
vort allerede gode samarbejde i et BID netværk i Egtved

