Lokalråd for Givskud sogn
Rådsmøde tirs. d. 28. juni 2016, kl. 19.00 – På Givskud skole / mødelokale - 1 sal.

Dagsorden

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

1. TEMA: ORIENTERING AF VEJLE
KOMMUNES BOSÆTNINGSGUIDE
LOUISE NIELSEN:

Besigtigelsesrundtur i Givskud, hvor de forskellige, relevante lokaliteter blev fremvist og
kommenteret – herunder bl.a. de tilgroede kommunale byggegrunde.- Louise lovede at
tage kritikken med til den pågældende medarbejder. Efter en køretur rundt omkring Hærvejen, vendte vi tilbage til skolen.
På det efterfølgende møde orienterede Louise om, hvilke funktioner og arbejdsopgaver, der
er tiltænkt hende som bosætningsguide (udførlig beskrivelse kan findes på kommunens
hjemmeside under ”bjælken”: Borger / tilflytter? /kontakt bosætningsguiden.) - Under sin
gennemgang nævnte hun flere forskellige ideer og forslag:
for at tiltrække og fastholde nye borgere, vil det ofte være deres ønske at kunne starte
med en lejebolig. - Derfor en god ide med en liste over lokale lejeboliger.
Fokus på nye målgrupper – herunder ”nydanskere”
måske kan nogle af skolens elever (6. kl.) fremstille deres udgave af en film om Givskud.
Landsbyernes DNA er udleveret til ejendomsmæglerne.
Man arbejder på en ny hjemmeside (hvis den fornødne bevilling frigives) - Her er det planen, at lokalsamfundene skal sikres mere nærhed på siden. Som det er nu, skal man igennem alt for mange ”klik” for at nå frem.
Louise modtog en ”Velkomstmappe”. - Med den i hånden får hun nu mulighed for at kunne
orientere sig om alle vore lokale ”fortræffeligheder”............ forhåbentlig med en positiv effekt
til følge.

2. GODKENDELSE AF REFERAT:

Godkendt

Lokalrådsmødet den 10. maj 2016

3. TRAFIK:
Hastighedsmåling, Hærvejen
Hævet vejbane
Helleanlæg

Camilla Mølgård (VK) har kontaktet politiet, der efter en besigtigelse ikke finder det nødvendigt med en hastighedsforanstaltning.
Hævet vejbane (krydset Søndergårdvej / Seidelinsgade / Vejlevej) er etableret. Minimal
bump – men de tilhørende ”skaktern” virker nogenlunde efter hensigten.
Helleanlæg v.Løveparkvej er blevet ryddet og der er påfyldt muld og sået græs.

4. NATURLEJRPLADS:
Ansøgninger og tilladelser, tilsagn
Nyformuleret projekt, VK
Shelters mv. – Lars orienterer

5. GRØNT BYLAUG:
Opsætning af skur, status:
Organisering mv. – nye emner!

6. FILM OM GIVSKUD:
Tilsagn om tilskud
Status - Richard orienterer.

7. KOMMUNIKATION (GIVSKUDS
HJEMMESIDE):

Ansøgninger, der er bevilget: Jelling Sparekasses Fond (kr.5.000) samt VK – Natur- og
Stipuljen (kr. 20.000) - Endnu mangler vi svar fra Fruluftsrådet (kr. 17.000) – Nye shelters
og hestehotel : Lars fremlagde flere spændende forslag – herunder en trekantet og mere
lukket model, der vandt tilslutning. Der opereres med 2 stk. shelters. Desuden en mindre
udgave af et hestehotel. - Pris pr. shelter: kr. 17.000+ moms - men incl. opsætning. - Pris
for hestehotel: kr. 10.000 + moms. - Hertil kommer en del frivillige arbejdstimer. - Nu afventer vi svar fra Friluftsrådet, inden projektet sættes i gang.
Arbejdsskur med redskaber og værktøj er på plads. - Endnu mangler vi en ”tovholder” til at
organisere arbejdet og indkalde de frivillige hjælpere. - Vi forsøger selv at starte op og håber på sigt, at en af de frivillige vil påtage sig opgaven som organisator
Tilsagn om støtte fra VK (kr. 7.500 ). - Projektet er igangsat. - Richard har kontaktet Morten
Elwarth med henblik på musik til filmen

Næste step: samle diverse interessenter efter ferien. - Positiv tilbagemelding fra GUF, der
gerne stiller med et par repræsentanter i en arbejdsgruppe. Denne tænkes etableret i forbindelse med et møde i Forsamlingshuset. Forslag til mødedato: 5., 6. eller 8. september.

Evaluering fra mødet den 14. juni med DanaWeb, - se referat. Rasmus orienterer!.

8. MARKEDSFØRING:

TV2 på Tour: ingen direkte lokale initiativer / deltagelse i forbindelse med arrangementet.
Vejvisere: Lars fremlagde et forslag, der blev godkendt. Da det samtidig var særdeles billigt

Lokalråd for Givskud sogn
TV2 på tour, Orientering fra møde
”Vejvisere”, Lars orienterer

(kr. 5.000 incl. Moms) sættes det i værk nu – Placering v Zootopia samt P.pladsen v. Anlægget. - Ny ide: ”Rustik vejviser” ved overnatningspladsen v.Hærvejen., der kan angive
afstand og retning til f.eks. Lokal købmand – Zootopia – Harresø kro m.m.

9. NATURPLAN

Et spændende møde med en engageret og inspirerende biolog fra Vejle kommune.

Evaluering af møde m, Bo Levesen – se referat,
Hvad er næste skridt?
Vådområdeprojekt, 1.møde den 29. juni.
Jens Chr. orienterer

Møde vedrørende vådområdeprojekt: Vigtigt med en hurtig start – Mødedeltagere: Bo Levesen samt nogle få, positive lodsejere. - Senere udvides mødedeltagelsen til at omfatte
samtlige lodsejere. - Bo Levesen vil udarbejde en ”køreplan” for projektet.

10.

Det er aftalt med Brian Kjeldbjerg fra DJS at vi afholder et møde efter sommerferien –

EVENTUELT

Møde med pengeinstitut til efteråret
Hærvejsmuseum, kontakt til GEM, Arne orienterer.
3 stk. hundetoiletter er indkøbt
Bordtennisbord og petanquebane
Næste lokalrådsmøde og brød!

Hærvejsmuseum: Vores ønske om en evt. genoptagelse af projektet vil blive overvejet af
GEMS´s personale / bestyrelse. - I begyndelsen af august aftales datoen for et møde, hvor
den endelige beslutning kan konfirmeres.
Hundetoiletter: klar til opsætning.Placering: mellem Hallen og Kunststofbanen, ved kirkegårdsdiget (aftalt m. graveren ) samt ved p.pladsen ved Anlægget. Bordtennisbord:: aftales m. GUF måske med en placering ved den nyanlagte petanquebane og med en ny anvendelse som et siddebord.
Næste møde: onsdag den 10. august kl. 19.00 på Givskud skole.
Brød : Rasmus

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referent: Arne Andersen

