Beretning
Lokalrådets årsmøde, den 22. marts 2018.
LOKALRÅDETS SAMMENSÆTNING OG AKTIVITETER:
Det har igen været et spændende år i Givskud Lokalråd. Der er blevet afholdt 10 ordinære møder i den
forgangne periode. 2 af møderne blev holdt ude i området, bl.a. blev Juni-mødet afholdt ude på
Flugtskydningsbanen i Riis. Tak til Givskud jagtforening for et interessant ”kig”.


På det første møde den 18. april 2017 konstituerede lokalrådet sig med:
o Formand Bjarne Østerlund
o Næstformand Anne-Dorthe Poulsen
o Kasserer Richard Østerballe
o Sekretær Arne Andersen.
o Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Grethe Hansen, Jens Chr. Mathiasen, Rasmus Vemmelund,
Steffen Kjær Johansen og Lars Graver.

Lokalrådet har ud over de ordinære rådsmøder haft mødeaktiviteter i et par underudvalg, dels en
arbejdsgruppe vedr. vores projekt vedr. ”Nye boliger i Givskud” og dels en gruppe som arbejder med
Givskud´s historie. Derudover sidder vi med i en arbejdsgruppe vedr. hjemmesiden Givskud.dk. Gruppen
består af en række repræsentanter fra Givskud´s foreninger og har vel efterhånden udviklet sig til at tage
sig af kommunikation for Givskud mere bredt set. Derudover har lokalrådet naturligvis deltaget i en række
møder i relation til det kommunale Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) samt møder med
andre kommunale afdelinger.
VISION OG STRATEGI og HANDLINGSPLAN:
Vi må indrømme at vi ikke har ændret på disse i de seneste 2-3 år. Da lokalrådet i 2006/2007 blev grundlagt
var det nødvendigt at have et fælles mål og sigte og derfor var en Vision, Strategi og handlingsplan et godt
værktøj at styre efter. At vi ikke har ændret noget især i de senere år, er vel et udtryk for at vi har haft travlt
og samtidig været enige om hvilken vej lokalrådet skulle gå. Her i efteråret følte vi dog at det var tid for en
revision. Revisionen mundede ud i genbrug, tilretning og nogle nye tilføjelser til den gamle plan.
VISION (2018-25)
Lokalrådets vision er fortsat at ”Givskud sogn skal være et moderne landsbysamfund med Givskud som
”den grønne landsby” Den nye tilføjelse omhandler en vision om at Inden 2025 skal indbyggertallet i sognet
runde 1500, heraf 800 i Givskud by. (En tilvækst på ca. 2,5% per år). Jeg kan tilføje at vi pt. Er ca. 1250 i
sognet, heraf bor de 625 i Givskud by.
STRATEGI (2018-25)
Lokalrådets strategi er at sikre udviklingen for Givskud by og sogn, så vi kan fastholde:



BOSÆTNING: Givskud skal indbyggermæssigt sikres en størrelse, så der minimum fastholdes skole
med tilhørende vuggestue og børnehave samt en dagligvarebutik. Vi skal arbejde for at der sikres
nye boliger, såvel ejer- som lejeboliger med hensyntagen til bæredygtighed, miljø og nærhed til
naturen.



ERHVERV: Givskudområdet skal tiltrække og fastholde miljøvenlige virksomheder, liberale erhverv
og servicevirksomheder.



INFRASTRUKTUR: Vi skal sikre en infrastruktur af høj kvalitet – det gælder vejnettet, cykel- og
vandrestier, busforbindelser, parkeringsmuligheder, skiltning og trafikregulering. Trafiksikkerheden
bør vægtes højt for såvel indfaldsveje som Vejlevej gennem byen, ikke mindst af hensyn til vores
børn.



NATUR OG FORSKØNNELSE: Styrke såvel bynær natur som naturen i det åbne land, bl.a. ved
genslyngning af Givskud bæk og Kulstrømmen. Arbejde for en generel forskønnelse af området
herunder udarbejdning af en naturplan. Styrkelse af det Grønne bylaug.



TURISME: Fortsætte det gode samarbejde med Givskud Zoo/Zootopia. Fokus på etablering af
faciliteter og tilbud til turister i både byen og området, herunder specielt i relation til Hærvejen,
f.eks. etablering af et Hærvejsmuseum.



KULTUR: Sikre udviklingen i Givskud mht. at understøtte et godt og bredt udbud af kulturelle,
sportslige og sociale aktiviteter.



INFORMATION- OG KOMMUNIKATION: Sikre at alle borgere i Givskud sogn skal føle at man har en
høj grad af medindflydelse, dels på udviklingen af området og dels i forhold til at være en del af
Vejle kommune. Lokalrådet vil arbejde for at sikre en fortsat god dialog med Vejle kommune,
herunder Landdistriktsudvalget og andre samarbejdspartnere. Fortsat sikre en høj grad af
markedsføring af Givskud området via alle de moderne kommunikationsmidler, som hjemmeside,
Facebook, etc. overfor såvel nuværende potentielle tilflyttere som turister. Der skal arbejdes for at
alle, såvel private som virksomheder i området har adgang til hurtigt bredbåndsforbindelser.

HANDLINGSPLAN 2018-19:


STRUKTUR:
o Fortsætte med projektet mht. at etablere en ”ny bydel” på den kommunale udstykning,
Elmelunden. Projektet hviler på ”3 ben”:


Lejeboliger til seniorer, børnefamilier tæt integreret i og med områdets natur



Integrering af lokal afkobling af regnvand (LAR)



Genslyngning af Givskud bæk

o Fortsat udbygning af vandrestier i såvel bynær natur som i det åbne land.
o Færdiggøre området ved Givskud sø, mht. adgang og opholdsfaciliteter.

o Fortsætte projektet omkring genslyngning af Givskud bæk og Kulstrømmen.
o Forbedre trafiksikkerheden i tæt samarbejde med myndighederne (Bysyn)
o Arbejde for løbende forskønnelse af såvel by som omegn, herunder f.eks. motorvejsafkørslen
i Riis.


KULTUR:
o I samarbejde med lokale foreninger/institutioner, skabe nye aktiviteter og tilbud samt
fastholde de nuværende eksisterende aktiviteter.
o Arbejde for etablering af et HÆRVEJSMUSEUM.
o Indsamling og registrering af alle historiske data, som har relevans i forhold til området
(personskildringer, billedmateriale etc.)



INFORMATION- OG KOMMUNIKATION:
o Revidere og videreudvikle ”velkomstmappen” der uddeles til alle tilflyttere i Givskud
området.
o Sikre at hjemmesiden Givskud.dk og lokalrådets facebookside løbende opdateres og
forbedres,
o Etablering af Infotavle til turister, herunder også et vejviserskilt til de nærmeste større byer.



HVAD HAR LOKALRÅDET ARBEJDET MED i 2017 OG HVAD SKAL VI I 2018?
Her er et udpluk af de ting vi har beskæftiget os med:



Ny bydel ved Elmelunden:
Som omtalt ved sidste årsmøde, så vil vi gerne have gang i boligbyggeriet og tiltrække nye borgere
til vores område og derfor er vi i øjeblikket i gang med at udarbejde forslag til en plan for den
kommunale udstykning i Elmelunden vest for byen og nord for Pottervej. Grundene har ligget
uvirksomme hen i årrække og derfor skal der gøres en ekstraordinær indsats for at få gang i
udviklingen af dette område.
I øjeblikket tilbydes der i en privat udstykning nogle fantastiske attraktive grunde i Egelunden grunde beregnet til etablering af mere traditionelle boliger/parcelhuse.
Gennem 2017 har vi efter en indledende fase, i samråd med eksterne eksperter, fået formuleret et
idegrundlag bestående af et projekt med ”3 ben”, dvs. dels etablering af mindre kvalitets
lejeboliger, dels genslyngning af Givskud bæk og endelig dels lokal afkobling af regnvand (LAR). Vi
forestiller os boliger på 100 til 125 m2 etableret i klynger og integreret i naturen, dvs. med
hovedvægt på fællesarealer. Vi ser også for os evt. muligheden for faciliteter såsom en
fællesbygning med køkken, fælles hobbyrum osv. Evt. ekstra gæsteværelser mv. Genslyngningen af
Givskud bæk skal integreres med boligerne så der etableres grønne miljøer med stisystemer osv.

Og endelig skal byggeriet omfatte afkobling af regnvand, dvs. etablering af regnvandsbede mellem
boligerne mv.
Vi fik i foråret tildelt midler fra Vejle kommune i forbindelse med konkurrencen ”Den store ide”,
hvor vores oplæg til en ny bydel blev sendt ind og blandt 9 projekter var vi så heldige at blive
udvalgt og belønnet med 125.000 kr. Det beløb har vi så efterfølgende ønsket at bruge til at
finansiere et oplæg, dvs. få udarbejdet et skitseforslag til vores projekt i samarbejde med
professionelle rådgivere. Vi har lavet aftale med landskabsarkitektfirmaet Møller og Grønborg i
Århus og de har præsenteret de første inspirationsskitser, som I kan se her i aften. Denne proces
sker i tæt samarbejde med Vejle kommune.
Hvad er næste skridt, vil nogle nok sige. Ja, den store hurdle i dette projekt er helt klart at få gjort
evt. potentielle investorer eller boligselskaber interesseret. Derfor er vi naturligvis nødt til at
visualisere vores ideer, - forsøge at ”sælge” vores ide, - gøre det så interessant og spændende så
der er nogle der vil gå ind i projektet. Det bliver helt klart en stor opgave som måske, måske ikke
lykkes, men det skal i hvert fald forsøges. Der vil inden så længe blive indkaldt til et infomøde
omkring projektet med deltagelse af arkitekter og Vejle kommune. Jeg vil da lige nævne at der har
været særdeles stor interesse for vores projekt også fra Vejles kommunes politikere.


Det er blevet moderne at vandre og cykle på Hærvejen, - ja, det er vel nærmest Danmarks svar på
caminoen. Derfor har vores Naturlejrplads ved Hærvejen/Knudshøje også været særdeles
populær. Vi skønner at der har været ca. 5-600 gæster på pladsen. I højsæsonen har alle shelterne
fuldt booket. Vores nye hestehotel har været anvendt og der har sågar et par gange været ”kamp”
om hotellet til opstaldning af hestene. Det har derfor medført at man fremover nu også kan booke
hestehotellet på udeliv.dk. Vi har i årets løb arbejdet på at få etableret et permanent toilet på
pladsen, et muldtoilet. Det må vi nu erkende, ikke er muligt pga. at pladsen ligger for tæt på flere
drikkevandsboringer. Det betyder at vi må nøjes med den nuværende løsning, - et mobilt toilet,
som blev kørt ud til sæsonstart og hentet hjem, når sæsonen er ovre. Lokalrådet vil fortsat arbejde
for forbedringer og fornyelse omkring pladsen i samarbejde med Elin og Leif Kyed, som ud over at
have stillet jord til rådighed til pladsen yder en stor indsats mht. tilsyn mv. Det er vi meget
taknemmelige for – tak til jer.



GRØNT BYLAUG: Sidste år nævnte jeg at vi efterlyste en person til at styre vores grønne bylaug. Det
er med stor fornøjelse at jeg kan fortælle at vi i løbet af 2017 har fundet vores tovholder, nemlig
Poul Hansen. Poul har været i gang med rigtig mange opgaver. Bare lige for at nævne et par ting, så
er løverne ved byens indkørsel blevet frilagt og fået ny LED-belysning sat op. Der er lagt skærver ind
i madpakkehuset i Anlægget og omgivelserne ved og på torvet er blevet shinet op. Vi føler at vi her
har fundet den helt rigtige person til at styre det Grønne Bylaug. Det har kørt fantastisk godt og vi
glæder os til et fortsat godt samarbejde. Tak for din indsats Poul.



Information- og kommunikation: I løbet af 2017 blev hjemmesiden Givskud.dk færdig, eller det vil
sige det bliver en hjemmeside aldrig. En hjemmeside skal hele tiden udvikles og tilpasses, men
hovedlinjerne blev i hvert fald i store træk færdig. Styringen og den fortsatte udvikling varetages af

en arbejdsgruppe bestående af de større brugere, GOG/GUF, Borgerforeningen, Hallen og
Lokalrådet. Arbejdsgruppen har løbende afholdt møder og jeg vil gerne benytte lejligheden til at
sige tak for et konstruktivt samarbejde i gruppen. Fremadrettet skal vi allerede her til efteråret til at
forholde os til en evt. revision af hjemmesiden, idet vores 2-årige aftale med firmaet DANAWEB
udløber. Hvis vi fortsætter med DANAWEB, vil vi få mulighed for et nyt redesign af siden mv.
Lokalrådets Facebookside har været flittigt besøgt, og vi vil bestræbe os på at få lagt aktuelle ting
ind, som viser hvad vi arbejder med. Arbejdsgruppen har også besluttet at indlede et samarbejde
med et firma omkring opstilling af en infoskærm hos købmanden. Skærmen vil køre løbende spots,
dels med info f.eks. fra Vejle kommune og dels med spots vedr. lokale nyheder og arrangementer.
Det ser vi hen til med spænding.


”BYSYN”: Vi har her i marts 2018 igen afholdt et bysyn med kommunens afdelinger for vej og park.
Et godt og konstruktivt møde som begge parter har gavn af. Vi havde listet vores ønsker op og
fremsendt til kommunen på forhånd. 10 ønsker omkring trafiksikkerhed, 8 ønsker omkring
kloakering, tilkørsels- og adgangsforhold. 3 ønsker omkring gadelys, 1 ønske omkring kollektiv trafik
og endelig 7 ønsker vedr. de grønne områder, - altså knap 30 punkter/ønsker. Vi får naturligvis ikke
alle ønsker indfriet, men som vi klart har udtrykt overfor vej og parkafdelingen, så bliver ønskerne
stående på listen uanset hvad. Vi har siden, vi startede med Bysyn for 3 år siden, fået opfyldt ca. 10
ønsker. Jeg vil ikke her gennemgå Bysynet i detaljer, men blot fremhæve et par punkter.
Eksempler på et par ønsker som er blev realiseret:
o Der er nu etableret fartdæmpende vejpump ved indkørslen fra Tofthøjsiden.
o Flytning af skiltet som henviser til sti til Løveparkvej (Overfor Stadionvejs udmunding i
Vejlevej).
o Fodgængerovergangen på Vejlevej ved Stadionvejs udmunding er nu blevet forbedret med
kraftigere markering og lys.
o Udtynding og vedligeholdelse af en del af de kommunale beplantninger i og omkring byen.
Og et par eksempler på ønsker fremadrettet:
o
o
o
o
o



Forbedret tilkørsel til industriområdet på Frydensbjergvej (er blevet lovet i flere år!!)
Afhjælpning af vand på kørebanen flere steder, dvs. etablering og flytning af riste.
Gadelys i Riis. Iflg. en prioriteringsliste over mindre anlægsprojekter, bliver det i 2019.
Forbedring af Hærvejen mod Kollemorten, dvs. udbedring af huller i rabatten mv.
Cykelsti til Harresø, eller som min. en cykelstribe

Kend din by/Givskuds Historie: Lokalrådet søsatte sidste år et projekt omkring indsamling og
registrering af data og materiale om Givskuds historie. Anne-Dorthe og Grethe har kastet sig over
opgaven, - og det er vel og mærke en kæmpe opgave. En opgave som ikke lige kan klares på kort
tid, men som kræver systematik og stor tålmodighed, en opgave som kræver meget tid og som i
realiteten aldrig helt kan afsluttes. Lokalrådet vil gerne opfordre alle som har billeder, beskrivelser
eller ligger inden med viden om det gamle Givskud, til at henvende sig til Anne-Dorthe eller Grethe.

Som det fremgår af programmet for årsmødet, så vil Anne-Dorte her efter årsmødet i aften fortælle
om det gamle Givskud.


Genslyngning af Kulstrømmen og Givskud bæk: Projektet er sat i gang i samarbejde med Bo
Levesen, Vejle kommune og naturstyrelsen. Der bliver nu indledt en teknisk- og en
lodsejerundersøgelse. Der vil blive afholdt et møde den 7. maj her i Givskud, hvor berørte lodsejere
samt alle andre interesserede vil blive orienteret om projektet. Mødet vil også blive annonceret.



Andre aktiviteter/opgaver som lokalrådet har arbejdet med i 2017:
o Tema omkring Givskud skole/Firkløverskolen: I oktober have vi et godt møde med ledelsen
af Firkløverskolen, herunder Givskud skole, omkring aktiviteter og udvikling samt fremtiden
for skolen.
o Stigruppen: Vi havde stigruppen inde og fortælle om de fremtidige planer.
o Lystændingsfest: Lokalrådet havde en stand i hallen med bl.a. gamle billeder fra Givskud mv.
o Fibernet: Lokalrådet har haft løbende kontakt med initiativtagerne til etablering af Fibernet
omkring Givskud. Det lykkedes at få del i statens bredbåndpulje til projektet, så man er nu i
gang med at grave kablerne ned og forventer at være klar pr. 31. maj 2018. Godt for
området at sognet nu næsten er dækket ind mht. fibernet.



Andre opgaver som lokalrådet er i gang med:
o Etablering af et Hærvejsmuseum. Et stort projekt som vi pga. manglende tid og ressourcer
endnu ikke er kommet i gang med.
o Færdiggørelse af omgivelserne omkring Givskud Natursø med etablering af bænke-borde
sæt samt anlæg af adgangsvej/bro til søen.
o Opsætning af ”vejvisere” – er ved at blive fremstillet og vi satser på at få en stillet op ved
torvet.
o Udvikle og anlægge nye stiforløb omkring Givskud.

NOGLE GENERELLE TANKER OM GIVSKUD OG FREMTIDEN:
Vi lever i en spændende tid med store udfordringer og påvirkninger udefra, men også i en tid med
fantastisk mange muligheder. En ny og anderledes verden er på vej. F.eks. vil der iflg. fremtidsforskerne om
føje år være ganske få decideret handelsbyer i Danmark, dvs. at selv mellemstore byer kan få svært ved at
oprethandle deres handelsliv, - her i området bliver der kun Vejle tilbage. Internethandel, førerløse biler,
robotteknologi og en digital verden vil vende op og ned på mange af de ting vi kender i dag og det kommer
før og hurtigere end vi tror. En udvikling som absolut også kommer til at påvirke og sætte sit præg på
landdistrikterne, herunder Givskud. Hvordan kommer Givskud til at klare sig i den situation?
Vores grundlag er langt hen ad vejen ok:


Vi har en god infrastruktur med et godt vejnet og ikke mindst let adgang til motorvejsnettet



Tæt på jernbane, - måske kan vi om føje år stå på toget i Gadbjerg??



Kort afstand til en stor lufthavn.



Nem og hurtig adgang til rigtig mange arbejdspladser, såvel i de østjyske byer som ”midtvesten”,
dvs. Herning, Brande og Billund. Potentielt er vel ca. 600.000 arbejdspladser.



Vi har skole med tilhørende institutioner, dvs. vuggestue og børnehave.



Vi har en dagligvarebutik mv.



Vi har fantastiske faciliteter såsom en sportshal og kunstgræsbane.

Men vi har også:


En fantastisk spændende natur med skov, søer og vandløb.



Vi nogle meget spændende tilbud til turisterne, ikke mindst Givskud Zoo/Zootopia og Hærvejen.

Og ikke mindst har vi:


Nogle superengagerede mennesker i vores foreningsliv som yder en kæmpe indsats som frivillige.
Det er vi tilbøjelig til at glemme og vi skal også huske at fortælle de kommunale politikere hvor stor
en indsats de frivillige ude i landdistrikterne yder, - det tror jeg de ind i mellem glemmer.

Hvordan kan vi bruge disse gode kort, som vi har på hånden til at overbevise omgivelserne om at Givskud er
et smørhul mht. bosætning og et godt liv?
Vi skal ”sælge” vores område til folk som værende et område, hvor man kan komme tæt på naturen, få
naturoplevelser, nyde stilheden krydret lidt med løvebrøl og ulvehyl, i det hele taget stresse af. Hvorfor
nævner jeg det, - jo fordi det er reelt det vi kan byde ind med. Vi skal nødvendigvis ikke ud og opfinde noget
helt nyt og unikt, - hvorfor ikke bygge videre på det vi har og som allerede findes. Vi skal satse på turister og
natur, det er vi gode til og især naturoplevelser/naturterapi vil blive eftertragtet i fremtiden. Vi skal have
knækket koden mht. at få flere tilflyttere, ikke at vi skal være en ny storby på heden, - vi skal stadig være en
grøn landsby, - en rar og god by og omegn at opholde og leve i. Måske om nogle år bliver det
eftertragtet/”in” at leve tæt på og i naturen.
Her til slut vil jeg gerne rette en tak til vores samarbejdspartnere i Vejle kommune, herunder ikke mindst
Udvalget for Nærdemokrati og Landdistrikter, Vej og Park, Teknik og Miljø m.fl. Vi har igen i år haft et godt
og konstruktivt samarbejde med disse kommunale afdelinger.
Til sidst og ikke mindst vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i lokalrådet for et godt samarbejde idet
forløbne år.
Givskud, den 22. marts. 2018.
Bjarne Østerlund

