Givskud lokalråd
Rådsmøde man. den 7. maj 2018, kl. 17.00 – Zooasen, Givskud Zoo

Dagsorden

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

1. NY BYDEL:
- Orientering ved arbejdsgruppen.
- Møde med VK og arkitekt den 15. maj
Oplæg og inspiration vedhæftet

2. GENSLYNGNINGSPROJEKT:
- Møde den 7. maj 2018 kl. 19 i Zooasen,
Givskud Zoo

Fyldigt oplæg / inspirationsmateriale blev fremlagt og godkendt. - Projektets ejerskab:
Givskud lokalråd. Endnu er der ikke et færdigt projekt / projektbeskrivelse. I den forbindelse er det ønskeligt at kunne trække på Vejle kommune samt Møller og Grønborgs netværk
…... ikke mindst vedrørende mulige investorer. - Endelig skal vi for alvor have Vejle spildevand ”med på banen”.
Velkomst til de knap 50 deltagere ved Bjarne Østerlund, der oplyste, at det var lokalrådet,
der for 2 år siden havde bragt projektideen ” til torvs”. - Det velbesøgte lodsejermøde –
incl. flere interesserede deltagere- blev afholdt af Naturstyrelsen og Vejle kommune i samarbejde med Lokalrådet samt Atkins A/S, som er rådgiver vedrørende ”Vådområdeprojektet i Givskud. - Efter en detaljeret gennemgang af projektet fra ovennævnte deltagere – var
der mange relevante spørgsmål fra forsamlingen. Hvis planerne kan realiseres, vil processen – i bedste fald- tage 5-6 år. - En gennemførelse af projektet er baseret på frivillighed
for de enkelte lodsejere og gennemføres altså ikke, hvis der ikke er lodsejerdækning. - I
forbindelse med det videre arbejde blev der valgt et lodsejerudvalg: Knud Erik Nielsen,
Kenneth Søbye, Richard Østerballe og Bjarne Østerlund.

- Grønt bylaug:
- Plinte på P-plads mv.
- Madpakkehus, tagudskiftning

Træerne langs cykelstien til Riis er blevet forsynet med vandingsposer, dog ikke de 6-7
træer, der er gået ud.... dem har VK lovet at genplante. Genplantet træ i Kirkegade . Endnu mangler man at genplante et træ ved p-pladsen. Påkørte plinte på p-pladsen skubbes
på plads. - Der rettes henvendelse til det lokale tagdækningsfirma vedrørende taget på
madpakkehuset i Anlægget. - Stadig problemer vedrørende affaldstømninger og brændet
på shelterpladsen ”slipper op”. Der indkøbes en buskrydder til ”Det grønne bylaug”.

4. RIIS BAKKER:

Lokalrådet har tegnet sig for 2 sponsortræer. Vi har modtaget et takkebrev fra bestyrelsen.
- Valg / markering af træer vil finde sted den 17. maj kl. 19. Bjarne deltager.

3. BYFORSKØNNELSE:

- Tegning af sponsortræer
- Valg af træer den 17. maj.

5. ULN:
- Årsrapport og regnskab. Bilag er udsendt
tidligere.
- Årsmøde den 31. maj 2018
oplæg til mødet er vedhæftet.

6. AFSLUTTEDE MØDER:
- Deltaget med indlæg ved ULN´s døgnseminar i Hornstrup Centeret.

7. KOMMENDE MØDER:
- Mobilitet i Vejle kommune, Grøn Forum, den
8. maj

Årsrapport og regnskab – fremsendt og godkendt af ULN. - Årsmøde/ ULN: fra lokalrådet
deltager Bjarne, Anne-Dorthe, Jens Chr, Arne og Grethe.

Bjarne deltog med et oplæg og efterfølgende debat i 3 forskellige grupper, hvor henholdsvis Centerbyerne (Jelling), Vejle forstæder (Vestbyen) samt landsbyerne (Givskud) var
repræsenteret. Der var en god debat, hvor mange spørgsmål blev drøftet med det nye
politiske udvalg.
Vedrørende mødet: ønsker man at deltage. Melder man selv til. - Punkt til næste mødes
dagsorden: ”Flex – trafik”

8. EVENTUELT:

”Gyngeprojektet” på Østervang er endelig afsluttet.

- Trafikbane, Stjerneskuddet, Arne orienterer
om projektet.
- Dato for næste møde.
- Hvem tager brød med.

”Trafikbane”: Initiativtager Stjerneskuddets forældrebestyrelse: Arne orienterede om projektet, herunder den nødvendige finansiering. - Med Lokalrådet som ansøger (krav fra
ULN) har vi fra ”Udviklingspuljen ” fået bevilget kr. 38.660. Desuden har forældrebestyrelsens salg af skrabelodder indbragt kr. 5.000. – For at få dækket den totale udgift, resterer
der kr. 8.000 – Dette beløb forsøges fremskaffet på forskellig vis – Trafikbanen er bestilt.
Næste møde: Mandag den 18 juni kl. 19.00 på skolen
Brød: Grethe.

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Arne Andersen
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