Lokalråd for Givskud sogn
Rådsmøde ons. d. 10. aug. 2016, kl. 19.00 – På Givskud skole / mødelokale - 1 sal.

Dagsorden

Referat !
Råds.medl. .: Bjarne Richard Anne-Dorthe
Fravær. ÷ : Arne Steffen

1. GODKENDELSE AF REFERAT:

Grethe Jens Chr. Lars Rasmus

Referat fra d 28/6 godkendt

- Lokalrådsmødet den 28. juni 2016
-

2. TRAFIK:
- Rumlestriber, - Arne orienterer
- Vejtræer langs cykelsti, hærværk
- Henv. Fra Riis beboer, hastighed, lastvogne mv.
-

Rumlestriber: Anne Mette Fynbo fra vejdirektoratet har forespurgt hollænderne vedr.
melodistriber, og ingen har kunnet give yderligere oplysninger om emnet. Emnet sættes foreløbigt på ”stand by”
Vejtræer: Hvert andet træ er knækket ved hærværk. Vi håber på genplantning. Planen er, når det er sket, at der informeres på Facebook om hændelsen og udfaldet
heraf.
Henvendelse fra beboer i Riis: Peter Hauge Jensen har påpeget, at bilerne kører for
stærkt gennem Riis. Det er særligt lastbilerne, hvoraf der ses flere end tidligere. Der
er skilte, chikaner, og jævnligt fartkontrol, så måske bliver det svært at opnå mere
ved henvendelse til kommunen. Bjarne vil arbejde videre med sagen. Evt. henvendelse til Riis Beboerforening
Bjarne fortæller, at Finn Hofman på eget initiativ har anlagt fliser på Håndværkervej. Der
er ikke sket nogen reaktion på Bjarnes henvendelse til Lars Kruse i maj måned, og Finn
har selv kontaktet kommunen mange gange de sidste 10 år, uden der er reageret

3. NATURLEJRPLADS:
- Status: Ansøgninger, tilladelser, tilsagn
- Shelters mv. – Lars orienterer
-

Fritidsrådet har rykket Bjarne for flere oplysninger om vores projekt, så sagen er i
gang. Bjarne har også forberedt rådet på ansøgning om madpakkehus fra Niels
Worm. Bjarne havde møde m NW først i juli, men ansøgningsfristen var da overskredet. Må nu afvente næste runde, hvilket betyder, at projektet først realiseres til foråret.
Vedr. vores eget projekt er der tilladelse fra kommunen (Trine), men vi mangler
accept fra fredningsnævnet, og det er usikkert, om vi skal have og betale for byggetilladelse. Bjarne har foreløbigt sendt tegninger til byggesagsafdelingen på deres anmodning. Lars har talt med Kirsten fra materialegården, og de vil hjælpe os med opførelsen til foråret. Anne Dorthe har fået henvendelse, om ikke spejderne skal hjælpe
med opførelsen også?? Dette står endnu uafklaret.
Det var planen at den eksisterende shelter ikke skulle kunne bookes til overnatning. Bjarne har nu observeret et officielt skilt ved shelteren vedr. booking?! Skiltet vil blive fjernet,
efter Bjarne har talt med Leif Kyed om det. Samtidig finder de en løsning på afledning af
vandet ved shelteren. Der skal etableres en større stenkiste. Generelt har naturlejrpladsen
været rigtig godt besøgt hen over sommeren.

4. GRØNT BYLAUG:
- Opsætning af hundetoiletter
-

Der er ikke rigtig gang i Grønt Bylaug endnu. Bjarne har måttet varetage en del af
opgaverne selv. Johnny er fortsat tovholder, til vi har fundet en til at stå for fordeling
af opgaver. Vi prøver at lave en kalender med opgaver, der bør løses i de forskellige
måneder. Kan hænge i skuret, og de frivillige måske på den måde selv styre, hvornår
vejret er, så de kan udføre opgaverne. Lokalrådet vil fortsat prøve at finde en tovholder. Evt tage facebook til hjælp.
Bjarne vil sammen med Johnny og de frivillige få hundetoiletterne sat i jorden

5. FILM OM GIVSKUD:
- Status - Richard orienterer.

6. KOMMUNIKATION (GIVSKUDS
HJEMMESIDE):
- Henv. Vedr. alternativ løsning
- Planlagt møde d. 7. september!

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Richard laver stemningsfilm om Givskud af ca. 2½ minuts varighed. Morten Elwarth laver
musik til. Richardt har allerede en del gode optagelser. Endnu ikke anvendt drone. Vi får
demo at se, når den er klar.
Henvendelse fra Riis beboerforening efter vores information om planer for ny hjemmeside.
Der var ønske om en alternativ løsning og gerne billigere. Der er derfor indkaldt til møde d
7/9 med Thomas Thybæk fra Hedensted, der vil give råd og ideer til, hvordan vores nuværende platform til hjemmesiden, kan gøres mere funktionel. De andre interessenter for
hjemmesiden er også inviteret til mødet i hallens cafeteria. En anslået pris fra Thomas´s
firma er 4-5000kr + moms som et engangsbeløb
Referat: Arne Andersen
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7. MARKEDSFØRING:
- ”Vejvisere”, Lars orienterer
- Godkendelse til opsætning?

8. VANDLØBSPROJEKT:
- Vådområdeprojekt, 1.møde den 21/7. .
Jens Chr. Orienterer

9. NATURPLAN GIVSKUD:
- Kontakt til Vejle kommune

Vejvisere: Lars har ikke bestilt metalskiltene endnu, da han vil være sikker på, at overfladebehandlingen tåler vind og vejr uden at ruste. Når det er afklaret, bestilles det hele, og
Lars forventer, det er leveret om max. 6 uger. Kommunen skal tillade, at vejviseren bliver
placeret ved Givskud Zoos indgang. Bjarne spørger Lars Kastbjerg og giver Lars besked.
Jens Christian orienterede om mødet mellem Bo Levesen og lodsejerne d 21/7. Vådområdepakken bliver grundlaget. Bo vil udarbejde og skrive indholdet af forundersøgelsen.
Godkendes denne, søges der penge til forundersøgelsen, og den skal siden tinglyses. Det
er meningen, at Bjerlev Hede også bliver en del af planen. Der blev på mødet udfærdiget
en lodsejerliste for Kulstrømmen, Birkebækken og Givskud Bæk
Vi skal lave en naturplan for Givskud og omegn. Der er iflg. Bo Levesen brug for en
facilitator i processen, og Bo og Bjarne har talt med Peter Sepstrup vedr. midler til
udarbejdelse af en sådan naturplan. Vi skal levere 2-3 personer fra lokalrådet eller
området, som kan sidde i arbejdsgruppe med Bo Levesen og Peter Sepstrup. Jens
Christian, Bjarne og Richard melder sig. Bjarne vil også spørge Steffen, og derefter
aftale mødedato med Peter Sepstrup.
Til inspiration overvejes at skaffe et skrift om ” Naturplan- det åbne landskab”, samt anbefales at læse om ”Naturrådet” på nettet

10.

EVENTUELT
- ULN-kurser i efteråret
- Hærvejsmuseum, kontakt til GEM, Arne orienterer.
- Næste lokalrådsmøde og brød!

ULN: den 5/10 og 26/10 er der kursusaftener mhp. udvikling af idéer. Der er også
temaaften i november med emnet: ”Kunsten at være et lokalråd man regner med”.
Vores håb er, at der fremadrettet bliver mere tid til erfaringsudveksling lokalrådene
imellem.
Vedr. vores møde med bosætningsguiden Louise, afventer vi fortsat svar på, om vi
løbende kan få befolkningstal for vores område? Vores kommunale grunde i byen
har endnu ikke fået slået ukrudt/græs. Vi ved nu, at vi kan anvende kommunens ”Oplev Vejle”, hvis vi ønsker vores lokale arrangementer annonceret bredere.
Hærvejsmuseum: Arne har talt med GEM, og projektet har pt. ingen interesse. Vi
overvejer i stedet at sætte det på som en del af naturplanen for Givskud.
Nannys Bro: Vi kunne ønske os en bro lignende dem ved Solhjulet i Give. Bjarne vil
spørge Kirsten fra Materialegården eller Peter Sepstrup om muligheder. Vi vil gerne
have området færdigt til foråret.
Facebookopdatering: Rasmus efterlyser idéer /emner.
Næste møde: 20/9 kl 19: Jens Chr. har kage/brød med

Dagsorden: Bjarne Østerlund
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