Givskud lokalråd
Rådsmøde tirs. den 14. august 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:
- Status mht. projektet, - orientering
- Overdragelse af grund til Givskud, - svar fra
VK (Peter Sepstrup)
- Hvad sker der hvis der bliver solgt en
grund, - svar fra Peter Sepstrup.
- Kontakt til Domea.

2. GENSLYNGNINGSPROJEKT:
- Status mht. projektet, - v./ Jens Chr.
- Radioindslag i P4morgen den 25. juli.

3. BYFORSKØNNELSE:
- Grønt bylaug, orientering v. Bjarne
- Henv. til Borgerforening mht. fornyelse af
flagstænger mv.

4. NATURLEJRPLADSEN:
- Status mht. sæsonen
- Bookingproblemer

5. GIVSKUD.DK:
- Orientering fra mødet den 27. juni
- Beslutning om fortsat samarbejde med
Danaweb.

6. FACEBOOK:

Det foreløbige, udarbejdede projekt fra Møller & Grønborg ”rettes til” i samråd med Give
Huset. - Det nye prospekt anvendes som udgangspunkt i sagens videre forløb. - Tilbagemelding fra Peter Sepstrup (VK): ” Det er juridisk ulovligt, at kommunen må overdrage
grundarealet gratis til projektet. Det vil derfor være vigtigt, at en interesseret investor snarest muligt erhverver arealet. - Der rettes kontakt til den lokale afd. af Domea, der har udtrykt interesse for projektet. - Den forsatte køreplan: 1. Det færdige prospekt fra Møller &
Grønborg. - 2. Møde med Domea. - 3. Herefter vurderer vi, om der skal stiftes en lokal
Investorgruppe.
Projektet ”kører på positive skinner”. - Jordprøver er sendt til laboratorium og et første modeludkast er fremsendt til Miljøstyrelsen, der forventes at give et endeligt tilsagn. - Lodsejerudvalget vil løbende blive orienteret om sagen. Den lokale interesse vedrørende
genslyngningen: Når projektet er færdigafsluttet, kan / vil der blive arbejdet på at få anlagt
stier i områderne. Radioindslag: Grundig belysning af projektet, herunder Bjarnes orientering om den lokale interesse for sagen: ” Grøn, bynær natur” , ”Givskud som grøn landsby”og ”Vandrestier i spændende natur”
Grøn bylaug: Nyt tag på madpakkehuset vil blive udført i efteråret og sponseret af Envodek
– Meldinger til ”giv et praj – servicen”: Problemer med toiletdør ved (Anlæget). Træer, der
skygger for gadelyset (Stadionvej og Anlægsstien). – Vejtræer: Lokalrådet har anmodet om
at træerne langs cykelstien til Riis vil blive genplantet. – Træ på P-pladsen ved torvet vil
blive plantet i efteråret. Der er genplantet et træ i Kirkegade. – Gadelys i Riis: Der er nu
etableret gadelys i Riis, og det ser rigtig godt ud. Nye flagstænger/Borgerforeningen: Der
er kontakt til Borgerforeningen mht. nye flagstænger gennem byen. Kontaktperson fra Lokalrådet: Lars Graver. Kommunen ansøges om midler fra strakspuljen gennem Lokalrådet
(Arne Andersen)
Fint besøgstal til pladsen. - Det kniber med at få brændet til at slå til. - Der er opstillet endnu et sæt bord/ bænke. - Desværre har der været nogle problemer mht. ”booking” af Hestehotellet. Trine Hedemand fra Kommunen har lovet at kigge på problemet.
Arbejdsgruppen for Givskud.dk har besluttet et fortsat samarbejde med Danaweb – dog
tilrådes en 2-årig kontrakt, hvilket Lokalrådet kan tilslutte sig. - Endnu kender vi ikke prisen

Til orientering

- Flextrafik lagt på siden
- Inspirationstur, genslyngning lagt på

7. ULN:

Udsættes til næste møde.

- Ny runde mht. ”Den store ide”
- Debatoplæg mht. ULN´s fremtid!
- Spørgeskemaundersøgelse!
- Temamøde om nærdemokrati den 10. okt. i
Vejle

8. EVENTUELT:
- Henv. vedr. engelske spejdere, orientering
ved Bjarne.
- Østervang Grundejerforening, gyngeprojekt, Bjarne orienterer vedr. tilskud Status
mht. Trafikbane, Stjerneskuddet, Arne orienterer vedr. tilskud.
- Dato for næste møde + brød?
Dagsorden: Bjarne Østerlund

Eng.spejdere på besøg i Givskud: Forsk. forslag forelægges. - Gyngeprojekt: færdigafsluttet. - Trafikbane: Tilskuddet (kr. 38.663) er klar til udbetaling. Banen indvies d. 27 aug.
kl.15.30. - Ide / mulighed (? ): ” Rekreativt skovområde” tæt på byen blev drøftet.

Næste møde: tirsdag d. 18. september kl. 19.00
Brød: Lars

Referat: Arne Andersen
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