Lokalrådets Årsmøde den 22 marts 2018 i Givskud Forsamlingshus.
Referat :
Velkomst ved Bjarne Østerlund
1.
Valg af dirigent og referent
Dirigent : Morten Elwarth
Referent : Arne Andersen
2
Valg af to stemmetællere
Lena Østerlund og Erik Sinkjær
3
Lokalrådets beretning.
Bjarne Østerlunds fyldige og detaljerede beretning findes på Givskuds hjemmeside : givskud.dk
under punktet : Givskud Lokalråd.
Efterfølgende spørgsmål / kommentarer til beretningen :
 ” En god ide med lokale visioner frem til 2025.”
 ” Sognet er nu næsten dækket helt ind med fibernet. Den fremtidige ” butiksdød” vil ikke
blive oplevet lokalt. - Vi kan klare vores indkøb via nethandel … så flyt bare til Givskud ”
 ”En god ide med et Hærvejsmuseum, det er også vigtigt at satse på det kulturelle” - Der
blev dog fra anden side fremført: ” Den lokale skole bør have 1´ prioritet – uden den og
uden tilbud om børnepasning - vil det blive svært at skabe en fremtidig udvikling”
 Der var flere spørgsmål / kommentarer angående lokalrådets boligplaner: ” En velvalgt ide
med lejeboliger til seniores og ” begynder- familier”
 Ide : ” For at styrke vores skole, var det måske en ide med en fremvisning / åbenthusarrangement for lokalbefolkningen m. fl.”
 Hærvejsshelterpladsen: ” Både kommunal og lokal finansiering”
 Forslag / kommentar: ” En god ide med et lokalråd, hvor dets medlemmer er repræsenteret
med forskellige kompetancer / egenskaber.

Beretningen blev godkendt.
4.

Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag
5.
Forelæggelse af årsregnskab.
Richard Østerballe ( kasserer ) havde sendt afbud til årsmødet. - Kopier af det reviderede regnskab
blev omdelt til forsamlingen, - fremlagt og gennemgået af formanden
Regnskabet blev godkendt.
6.
Valgt til lokalrådet ( vælges for 2 år )
På lige år - 5 medlemmer : Bjarne Østerlund, Jens Chr. Mathiasen, Anne-Dorthe Poulsen, Lars
Graver og Rasmus Vemmelund.
– Alle var villige til genvalg og ovennævnte blev valgt for de kommende to år.
7.
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Revisor : Edvard Vemmelund
Revisorsuppleant : Knud Erik Nielsen.
8.
Eventuelt.
Flere rosende bemærkninger.
o

” Det er en nødvendig foranstaltning med et lokalt talerør i form af et lokalråd, til at
fremføre lokale ønsker / krav over for de lokale myndigheder”.

o

Gadelys i Riis: På kommunens planlægningsliste for 2019

o

Gadelys / Løveparkvej fra stien til Vejlevej: ” Ikke aktuel.- bliver stående på ønskelisten ”
Et vellykket og velbesøgt Årsmøde med 38 deltagere.
*

Mødet sluttede med et sjovt og spændende foredrag / fortælling om ” Givskud i gamle dage ” ved
Anne-Dorthe Poulsen fra lokalrådet.
Givskud d. 3. april.
Referent : Arne Andersen

