Givskud lokalråd
Rådsmøde tors. den 8. februar 2018, 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 fra mødet den 31. jan. med
arkitektfirmaet (referat er udsendt)
- Orientering omkring det videre forløb.

2. NATURLEJRPLADS:
- Muldtoilet, - afslag
- Vandforbrug på pladsen, betaling

3. VISON, STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2018-19:

Kopier af det omfattende materiale fra arkitektfirmaet blev gennemgået og kommenteret.
Det drejer sig om to uddybende skitseforslag, der begge kan karakteriseres som ”grøn
byggemodning”. -Planen, der omfatter hele det kommunale areal, er delt op i tre forskellige
sektioner: skov / hede / ådal. De to førstnævnte skal betragtes som fremtidige, nye tiltag,
mens ådal-området – med Givskud bæk – er vores aktuelle startprojekt.. - Næste ”step”:
møde med Peter Sepstrup ( VK), der har modtaget vores oplæg. - Desuden vil det være
ønskeligt, at stadsarkitekten og Vejle spildevand deltager i mødet. - Vores nuværende,
største målsætning: skaffe en investor!
Afslag på muldtoilet, pga. af at placering er for tæt på flere drikkevandsboringer. - I stedet
opstilles ”raket-toilet” (mobil)- VK får melding om tømning.
Betaling vedrørende forbrug af drikkevand: Borgerforeningen.
Det udarbejdede forslag blev godkendt

Forslag til ny vision, strategi og handleplan, - se vedhæftet.

4. BYSYN 2018:
- Møde den 7. marts – se vedhæftet

5. BYFORSKØNNELSE:
- Grønt bylaug, - forårsopgaver
- Torvet/købmanden.
- Nyt tag på madpakkehuset
- Andet?

6. ÅRSMØDE: :
- Dato: den 22. marts 2018.
. Mødeleder?
- Regnskab, revision!
- Inviteret foredragsholder, hvem?
- Annoncering.
- Det praktiske arrangement

7. ULN:
- Lokalrådenes årsmøde 10. marts
- ULN årsmøde den 30. el. 31. maj

8. MØDEVIRKSOMHED:
- Afsluttede møder:
- Arrangementskoordinering den 1. feb.
- Kommende møder:

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Den omfattende liste med forslag / ønsker er klar til mødet med de kommunale repræsentanter. Et enkelt supplerende punkt til mødet: problemer med store vandpytter langs Løveparkvej ved busholdepladsen. - Mødet afholdes på Vandrerhjemmet. Fra rådet deltager:
Bjarne, Jens Chr, og Arne. Fra grøn bylaug: Poul samt repr. fra Borgerforeningen.
Forårsopgaver: Fjerne lavthængende grene på nogle af træerne i Anlægget (VK). - Plintene på p-pladsen skal rengøres / renses. - Torvet: opstilling af stor affaldscontainer er sat på
”stand bye”. Kommunal opgave? - Punktet tages med på vores bysyn.. - Madpakkehuset:
taget er desværre utæt (vil rådne) Beklædning med tagpap er løsningen.Der rettes henvendelse til vores lokale firma (Envodek). - Arrangement ”Hold byen ren” d. 21. april (arr.
Borgerforeningen.) - Stien langs kunststofbanen vil blive asfalteret, når vejret tillader det. De nyanlagte petanque-baner gav to tiloversblevne basketstandere. - Nu placering: (GUF)
Mødeleder ikke på plads endnu – Regnskab / revision bliver gjort klar. - Lokale: Forsamlingshuset. - Det praktiske arrangement: Grethe. - Annonce: Bjarne. - På valg til lokalrådet:
Anne-Dorthe, Bjarne, Rasmus, Lars og Jens Chr. Efter årsmødet: foredrag v.Anne-Dorthe:
” Historier fra det gamle Givskud”.

Lokalrådenes årsmøde (uden politikere og embedsmænd): 10 marts i Aagård.
ULN´ s årsmøde den 30. eller 31. marts. (Endelig dato kommer senere).
Arrangementskoordinering: Alle lokale møder/arrangementer er blevet dato-oplistet og
bringes på hjemmesiden.
Nyt fra den forskellige foreninger mm. :


SPAR: infoskærm ved indgangen – undervejs?



Hallen: Materiale vedrørende udvidelse er sendt til VK. - Nye, flytbare skillevægge til
opdeling af hallen i større / mindre sektioner. - Nyt tag i indeværende år.



Menighedsrådet: p.plads på bakken vest for kirken. - Museet har i forbindelse med
nogle ”søgerender” fundet flere ”stolpehuller”. Det skal undersøges nærmere – en dyr
Referat: Arne Andersen
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foranstaltning, som kirken skal betale.

9. EVENTUELT:
- Østervang Grundejerforening.
- Dato for næste møde



Spejderne: vil opføre en shelter. - Opfordres til at bygge en bro over Givskud Bæk



Kulturhuset: nyt køkken opstilles.



GUF: Stien langs kunstgræsbanen asfalteres, når vejret er til det. - Herefter opstilles
et hundetoilet. - Indvielse af de nye petanque-baner. - Etablering af kunstgræs på
arealet langs Løveparkvej.

Østervang grundejerforening (nyt gyngestativ) - sagen trækker ud, nu kræver VK en lejekontrakt !!!
Givskud Vandrerhjem: jubilæum den 2. marts. Lokalrådet deltager i arrangementet. Lokalrådet har lovet at sprede budskabet, når der foreligger et program. - Der er lagt op til en
større markering /” byfest”.
Uddeling af Velkomstmapper til nye tilflyttere: siden 1/4 -`15 til dags dato: 51 mapper i alt.
Næste møde aftales efter årsmødet.

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Arne Andersen
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