Rådsmøde tirs. den 19. december 2017, kl. 19.00 – Givskud Skole, mødelokale 1.sal.

Dagsorden

Referat !
Råds.medl. .: Arne Richard Anne-Dorthe Bjarne Steffen Grethe Jens Chr. Lars Rasmus
Fravær. ÷ :

1. DEN STORE IDE (PROJEKT NY
BYDEL):
- Orientering og status omkring projektet
v/ Bjarne
- Kontaktet Ok-fonden
- Møde d. 18. jan i Hunslund (Realdania)

2. LYSTÆNDINGSFEST:
- Evaluering af arrangementet
- Forslag i idekassen v/Anne-Dorthe

3. ULN:
- Politik for udvikling af lokalområder og
landdistrikter 2018-2021. Høringsbrev
- Opfordring til nye projekter
- Nyt politisk udvalg pr. 1. jan. 2018

4. GRØN BYLAUG:
- Status v. Bjarne..
- Julebelysning, tilbud
- Nye LED-lys på løverne
- Affaldscontainer ved torvet.

5. NATURLEJRPLADS:
- Status v. Bjarne
- Statistik mht. bookinger
- Booking af hestehotel 162 husstande her

6. EVENTUELT:
- Fibernet status
- Genslyngningsprojekt v. Jens Chr.
- Strakspuljen (Østervang grundejerforening, -ny gynge)
- Dato for næste møde i januar.
- Hvem tager brød med ?

Det kommunale tilskud (fra ”Den store ide”) lød på kr. 126.000. - VK har afslået, at beløbet
forhøjes med momsen. - Således vil Møller og Grønborgs (arkitektfirmaet) udarbejdede
skitseforslag kunne honoreres med kr. 100.000. - Forslagene er under udarbejdelse og vil
blive præsenteret på et møde i begyndelsen af januar. – Umiddelbart ønsker Vejle spildevand ikke at gå ind i projektet mht. ” LAR -løsning”. - Desuden vil udstykningsarealet blive
begrænset. - En henvendelse til store virksomheder i området - vedrørende en eventuel
interesse i de påtænkte, nye lejeboliger - har ikke – i første omgang – udløst nogen positiv
interesse. - Sagen følges op, når skitseforslagene foreligger - Arrangementet i Hundslund:
Bjarne og Jens Chr. deltager. - Afbud: Arne
God tilslutning til festen. - VK´s mobiludstilling var ikke det store ”sus”. - Derimod var der
udbredt interesse og spørgelyst vedrørende materialet, der omhandlede ” Den store ide/
projekt ny bydel”, tegninger af ”de geografiske afstandssøjler” og ikke mindst staffeliet med
lokale, gamle fotos ( v. Anne-Dorthe) - Ovennævnte stander indkøbes og stilles op.(Lars) Der var kun få sedler i forslagskassen. - Det kunne være en rigtig god ide med en fotoudstilling med Givskud-billeder, fra gamle dage, i forbindelse med vores årsmøde.
Høringsbrev: punktet udsættes til det næste møde. - Vores nærmeste kommunale samarbejdspartner: Udvalget for ” Landsbyer og nærdemokrat ” ( ULN) er blevet sammensat med
næsten helt nye medlemmer.

Grønt bylaug fungerer særdeles tilfredsstillende, men gerne med nogle flere deltagere.
Løverne - ved indkørslen til Givskud - er blevet forsynet med LED- spotlys – Desuden er
beplantningen omkring skulpturerne blevet skåret tilbage, så ”dyrene” er blevet rigtig synlige. - Tilbud på julebelysning: kr. 23.000 – overvejes. - VK opstiller en affaldscontainer (660
l) ved p.pladsen/Anlægget – Den ”bestyres” af Grøn bylaug. - Desuden kan fyldte affaldssække fra shelterpladsen læsses af her.
Status er fremsendt til Trine Hedemand VK. - Pladsen har været godt besøgt: ca. 600
bookinger – incl. nogle dobbeltbookinger...... dog har en del besøgende ikke booket deres
ophold. - Desuden har pladsen haft en del teltgæster. - Fra næste sæson vil det blive muligt
at booke ”Hestehotellet”, der allerede har haft en del besøgende. - Brænde slap op i højsæsonen.VK vil tilstræbe at fylde op lidt oftere. - Desuden har toiletvognen været brugt lidt
mere end kapaciteten kunne følge med til. VK vil etablere et muldtoilet til foråret.
Bredbånd: 162 husstande - heraf en del i Givskud sogn – vil få bedre bredbånd. Projektet
får del i Bredbåndspuljen. Dvs. man få de ansøgte kr. 1.728.000. Desuden støtter VK med
kr. 243.000. – Hver husstand betaler kr. 2..500 i alt. kr. 405.000. - I løbet af sommeren
2018 er etableringen på plads. Genslyngningsprojekt: VK. forventer svar på ansøgningen i
begyndelsen af januar. - Gyngestativ: På vegne af Østervang grundejerforening har Lokalrådet fremsendt en ansøgning på kr. 10.000 til VK´s ”Strakspulje” - Ansøgningen er blevet
imødekommet. Foreningen skal selv udrede de resterende kr. 5.000 (ca.) - På grund af
tidsnød anmodes kommunen om en forlængelse af bevillingsfristen. - Efterlysning: Flere
lokale fotos til vores hjemmeside. - Lokale ”ildsjæle” anmodes om hjælp. - Lokalrådets nuv.
kassebeholdning: kr. 30.630. - Bysyn med.VK: planlægges gennemført i feb. måned. Denne gang indbydes Grøn bylaug til at deltage.
Næste møde: 11 januar kl. 19.00 – Brød : Jens Chr.

7. JULEAFSLUTNING

Dagsorden: Bjarne Østerlund.

Hyggeligt samvær som afslutning på et begivenhedsrigt år. - Godt nytår !

Referat: Arne Andersen
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