Givskud lokalråd
Rådsmøde ons. den 11. april 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. KONSTITUERING:

2. EVALUERING AF ÅRSMØDET:
3. NY BYDEL:
- Orientering ved arbejdsgruppen.
- Møde med VK og arkitekt!

4. BYSYN 2018:
- Referat er udsendt tidligere

5. BYFORSKØNNELSE:
- Grønt bylaug - forårsopgaver
- Hold byen ren lørdag den 21. april
- Nyt tag på madpakkehuset v. Grethe
- Andet?

6. GENSLYNGNINGSPROJEKT :
- Orientering ved Jens Chr.
- Møde den 7. maj 2018 i Givskud

7. GIVSKUD.DK OG FACEBOOK:
- Orientering ved Rasmus

8. NATURLEJRPLADS:
- Sæsonen 2018:

9. ULN:
- Svar mht. høringssvar – er udsendt
- Møde med ULN, den 20. apr. 2018
- Årsmøde den 31. maj 2018

10.

EVENTUELT :

- Østervang Grundejerforening
- Henv. fra Mogens Andersen
- Henv. fra Riis bakker
- Dato for næste møde
- Hvem tager brød med.

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Formand: Bjarne Østerlund
Næstformand: Anne-Dorthe Poulsen
Kasserer: Richard Østerballe
Sekretær: Arne Andersen
Øvrige medlemmer: Grethe Hansen, Jens Chr. Mathiasen, Steffen Kjær Johansen, Lars
Graver og Rasmus Vemmelund.
Velbesøgt Årsmøde med 38 deltagere. - God og positiv stemning og mange relevante
spørgsmål til Lokalrådets forskellige aktiviteter - Dog skuffende med den manglende pressedækning- Aftenen sluttede med en sjov fortælling om ”Persillestræde” ( Seidelinsgade)
Projektplanerne har stået på stand-by i alt for mange uger pga. for stort ”arbejdspres” i
ULN´s forvaltning. Endelig mødedato er ved at være aftalt, hvor de tre parter: Møller og
Grønborg, ULN/VK samt arbejdsgruppen kan få udarbejdet en endelig projektskitse mm.Herefter skal der udarbejdes en ”køreplan” for det videre forløb.
Få af vore ønsker vil blive imødekommet – de vil dog fortsat blive stående på vores ”ønskeliste”, der løbende vil blive ajourført. Der har været alt for mange skriverier med VK
mht.- en affaldscontainer på p-pladsen / Anlægget. - Forhåbentligt er sagen nu på plads
Oprydning i Anlægget: Plinte og borde/ bænke renses med algefjerner. - Påkørte plinte
skubbes på plads. - Genplantning af træ v. Vejlevej (VK)- Hold byen ren: Borgerforeningen foranstalter (go´ide/ prioritering: Vejlevej mht. indsamling af affald) - Der er observeret
jævnligt spild af affald på Hærvejen. Der følges op på sagen. - Tag på Madpakkehuset i
Anlægget: sponseres af vores lokale tagdækningsfirma- til gengæld mod at få opsat et
reklameskilt i huset.
Programmet vedrørende planerne er klar. - Der afholdes et orienteringsmøde med 57 indbudte lodsejere den 7. maj. - Ud over lokalrådet deltager Bo Levesen, VK, Naturstyrelsen
samt en konsulent fra Landboforeningen. - På mødet skal der stiftes et lodsejerudvalg –
Alle er velkomne.
Kører tilfredsstillende. - Koordinationsgruppen skal til efteråret tage stilling til det fortsatte
samarbejde med DanaWeb.
Der er gjort klar til den nye sæson. - Mobiltoilet er opstillet. -Hestehotellet kan nu bookes. Sedler i infotavlen er udskiftet. - Det kunne været sjovt, om rekorden mht. antallet af overnattende gæster kan overgås i denne sæson …... i 2017 var der ca. 600 i alt.
Bjarne deltager med et kort indlæg ved et døgnseminar som afholdes for ULN´s nye politiske gruppe på Hornstrupcenteret. Indlægget skal omhandle hvordan man arbejder som
lokalråd i en mindre landsby. Der vil blive indlæg fra en repræsentant fra Centerbyerne og
fra forstæderne til Vejle by.
ULN´ s Årsmøde tages op på det næste rådsmøde
Østervang Grundejerforening.: Endelig ser det ud til, at” Gyngeprojektet” kan blive gennemført - Henvendelse fra M. Andersen angående etablering af bondegårdsferie på evt.
lokal ejendom som han overvejer at købe. Købet tænkes bl.a. finansieret ved salg af anparter. Der er dog ingen interesse for nuværende på det foreliggende grundlag. - Henvendelse fra Riis Bakker: Medlemsbeviserne giver for få indtægter til. drift/ vedligehold. Derfor en ide mht. sponsorering af bevaringsværdige træer på Bakkerne. Hvis man ønsker
det, kan træerne påføres et nr. - Projektideen støttes af VK. Lokalrådet bakker op og har
besluttet at købe to træer. - Henvendelse fra Give ang. konceptet: BID: Samarbejde mellem handelsliv, ejendomsejere, kommune og lokale ildsjæle – Ingen interesse, da det ikke
vil komme til at berøre vores lokalområde. - Der rettes en henvendelse til Uffe Bjerregård angående skovområde. - Opstilling af vejviser- afstandsskilte: Der kan forventes en
Referat: Arne Andersen

20180411 Givskud Lokalråd-dagsordenreferat

Side 1/ 1

Givskud lokalråd
mindre prisstigning på skiltene, der skal hentes hjem fra udlandet. - Stolper til skiltene
sponseres af Givskud Zoo.
Næste møde: Mandag, den 7. maj kl. 17.00
Brød (sandwich): Richard

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Arne Andersen
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