Givskud lokalråd
Rådsmøde man. den 18. juni 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. NY BYDEL:
- Orientering ved arbejdsgruppen.
- Mødet den 15. maj med M&G og VK
- Møde med arkitekt, Give huset
- Kontakt til Realdania
- Næste skridt?

2. GENSLYNGNINGSPROJEKT:
- Orientering ved Jens Chr.
- Orientering fra Inspirationstur den 13. juni

3. BYFORSKØNNELSE:
- Orientering om Grønt bylaug
- Affaldsbeholdere.
- Vejtræer langs cykelsti
- Andet

3. RIIS BAKKER:
- Tegning af sponsortræer
- Orientering fra arrangement vedr. trævalg
den 17. maj.

4. FLEXTRAFIK:
- Hvordan fungerer det?
- (se vedhæftet folder)

5. ULN:
- Orientering fra Årsmøde den 31. maj.

6. GIVSKUD.DK:
- Kommende møde den 27. juni i arbejds
gruppen.

7. EVENTUELT:
- Trafikbane, Stjerneskuddet, Arne orienterer
- Østervang Grundejerforening, gyngeprojekt,
Bjarne orienterer
- Dato for næste møde.
. Hvem tager brød med.

Mødet d. 15 maj: Bjarne orienterede om status for projektet, der er blevet præsenteret på
vores årsmøde. Desuden blev der efterlyst en mere aktiv medvirken fra kommunens side,
der burde være en mere interesseret medspiller mht. at få afhændet de grunde, der nu
igennem en årrække har ligget til ”parade”. Det planlagte husbyggeri: Godt 100 m2, vedligeholdelsesfri med lavt energiforbrug, klyngebyggeri med grunde på ca. 400 m2... vigtigt at
fastholde fællesfaciliteterne. - Efter sommerferien planlægger vi et fællesmøde med repræsentanter fra GM, Give Huset, ULN, Real Dania (?) samt arbejdsgruppen. - Der har
været afholdt et møde med Give Huset, der er positiv med henblik til at gå ind i sagen. Der rettes en henvendelse til boligselskabet Domea mht. om de kunne være en fremtidig
samarbejdspartner. Erik Voldby vil via sine kontakter til Smith og Klimaspring - vurdere, om
Real Dania måske vil støtte vores projekt. - ULN kontaktes for at gøre opmærksom på de
problemer, der vil opstå, hvis nogle af grundene i Elmelunden skulle blive solgt.
På inspirationsturen til Odderbæk og Farre Bæk deltog godt 20 lodsejere. – Biolog Bo
Levesen havde arrangeret i samarbejde med lodsejerudvalget og var turleder. Den igangværende forundersøgelse forventes afsluttet til efteråret.
Stadig problemer med affaldstømningsfrekvensen – både mht. torvet og overnatningspladsen. Efter en fornyet ” rykker” til VK, håber vi, at problemet endelig er løst til den forestående turistsæson. - De påkørte plinte på p-pladsen vil nu blive skubbet på plads – Der
følges op på sagen vedrørende ny tagbelægning på madpakkehuset. - Til brug for det
grønne bylaug vil der blive etableret en vandhane på et af toiletterne i anlæggets toiletbygning. - Cykelstien mellem Riis og Givskud: Mange af vejtræerne er gået ud. Vi forventer en genplantning som lovet af kommunen. - Der er indkøbt en buskrydder til det grønne
bylaug. Skævtstående flagstænger gennem byen: for store flaghuller samt rådne trækiler.
Der rettes henvendelse til Borgerforeningen for om muligt – etapevis – at få tilvejebragt
solide bøsninger i fortovet til flagstængerne.
Lokalrådet har støttet projektet ved køb af to træer. - I forbindelse med en ceremoni i Riis
Bakker har vi udvalgt to egetræer, der vil blive påført nummer og navn. Indtil videre er der
solgt godt 30 sponsortræer.

Emnet blev drøftet / belyst.
Omtales på Facebook og evt. på Givskud.dk.
Vellykket / velbesøgt arrangement, hvor 26 lokalråd deltog. Vi fik lejlighed til at orientere
om vores projekt ”Ny bydel” herunder vores vision om en øget, lokal befolkningstilvækst på
250 borgere i 2025.
Mødet afholdes i klubhuset på Stadionvej. - I forbindelse med et nyt møde i august skal der
tages stilling til et fortsat samarbejde med Danaweb – herunder et evt. nyt design. Lokale
fotos til siden efterlyses stadigt.
Trafikbanen i Stjerneskuddet er streget op og klar til at blive indviet. - Anlægget incl. trafikskilte beløber sig til kr. 52.000 i alt. Finansieringen er på plads, ikke mindst pga. et stort
tilskud på kr. 38.660 fra ULN´s Udviklingspulje (omtales på Facebook) - Gyngestativ: Da
ansøgningen desværre ”er blevet væk” hos ULN har det trukket ud, men nu ser det endelig
ud til, at vi kan få afsluttet sagen. - Vejviserskilte: En model af de 20 bestilte skilte blev
godkendt. Der bliver tale om nogle præsentable og solide eksemplarer. - Endnu mangler vi
klistermærkerne, der skal påføres skiltene. Den ene skiltestander tænkes placeret ved
torvet. Placeringen af den anden er endnu ikke afklaret. (Omtales senere på Facebook)
Næste møde: tirsdag den 14. august kl. 19.00 på skolen Brød: Jens Chr..
Go´ sommer / sommerferie !
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