Lokalråd for Givskud sogn
Rådsmøde tirs. d. 20. sept. 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. GODKENDELSE AF REFERAT:

Godkendt.

- Lokalrådsmødet den 10. aug. 2016

2. TRAFIK:
-

Cykelsti, opstribning
Vejtræer langs cykelsti
Trafik gennem Riis.
Bysyn, - næste møde?

3. NATURLEJRPLADS:
- Status: Ansøgninger, tilladelser, tilsagn
Bjarne orienterer!

4. GRØNT BYLAUG:
- Opsætning af hundetoiletter
- Årsplan for opgaver, - se vedhæftet.

5. FILM OM GIVSKUD:
- Status

6. KOMMUNIKATION (GIVSKUDS
HJEMMESIDE):
- Mødet den 7. september
- Planlagt møde d. 21. september!

7. MARKEDSFØRING:
- ”Vejvisere”, Bjarne og Lars orienterer

8. GIVSKUD NATURSØ:
- Henv. Til kommunen
- Ansøgning Natur- og stipuljen?

9. NATURPLAN GIVSKUD:
- Mødet den 14. sept. Bjarne orienterer.

10.

VANDLØBSPROJEKT:
- Status. Jens Chr. Orienterer.

11.

EVENTUELT
-

Møde med Den Jyske Sparekasse?
ULN-kurser i efteråret – tilmelding
Henv. Vedr. Antenneforeningen,
Næste lokalrådsmøde og brød!

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Bjarne orienterede om opstribning af cykelsti, ødelagte vejtræer, trafik genem Riis og
næste Bysyn. Opstribning: Iflg. VK vil der ikke bliver foretaget opstribning af cykelstien,
da der er tale om kombineret brug til såvel cyklister som gående. Vejtræer: VK vil ikke i
første omgang foretage sig yderligere, men lade de afsavede træer skyde nedefra igen.
Trafik i Riis: Efter henvendelse fra borger i Riis, har Bjarne rettet henvendelse til VK, som
henviser til trafiktællinger etc. samt de nuværende trafikdæmpende foranstaltninger. Bjarne har orienteret borgeren og Riis beboerforening, som fremadrettet vil følge udviklingen.
Bysyn: Der var enighed om at man vil aftale det næste Bysyn til januar 2017.
Bjarne orienterede om status på naturlejrpladsen. Fredningsnævnet har indstillet til dispensation og vi skal nu kun afvente indsigelsesperioden. Finansieringen er nu plads, idet
Friluftsrådet har bevilget kr. 24.500. Ud over Friluftsrådet har VK´s natur- og stipulje bevilget kr. 20.000,- og endelig har Jelling Sparekasses Fond bevilget kr. 5.000,- . VK´s byggesagsafdeling har rettet henvendelse og fået tilsendt diverse tegninger. Bjarne vil tjekke
op på om der skal yderligere til mht. byggetilladelse.
Der arbejdes stadig med at finde et arbejdshold til at få de indkøbte hundetoiletter sat op.
Bjarne har lavet en enkel og overskuelig årsplan mht. at kunne præsentere evt. opgaver
for interesserede frivillige emner til bylauget.
Der arbejdes fortsat på optagelser til filmen. Der har bl.a. for nylig været en drone sendt
op flere forskellige steder i og omkring byen mhp. optagelser.
Da Rasmus var forhindret i at møde, orienterede Bjarne om det afholdte møde den 7.
sept., hvor det blev besluttet at vælge den professionelle løsning, dvs. bruge Danaweb.
Det første møde i arbejdsgruppen er planlagt til i morgen den 20. september. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for de 4 største brugere af den nuværende hjemmeside.
Bjarne orienterede om kontakten til VK mht. en evt. bevilling fra Strakspuljen. Det blev
desværre et afslag. Ansøgningen står dog stadig åben iflg. Hanne fra ULN. Der vil også
være begrænsninger mht. placering af skiltene, idet der max. må være 4 vejvisere på hver
stander!!? Bjarne vil spørge Richard mht. alternativ placering, dvs. på privat lodsejers
grund. Tilsvarende blev det foreslået at spørge købmanden om en placering på hjørnet
ved butikken.
Bjarne har rettet henvendelse til Trine Hedemand mht. muligheden for et tilskud fra Naturog stipuljen til bygning af en bro mellem Vejlevej og ned til Givskud natursø. Trine har
travlt i øjeblikket og vil vende tilbage senere, da der jo er noget tid til næste ansøgningsrunde (april 2017).
Repræsentanter fra lokalrådet, dvs. Richard, Jens Chr. Og Bjarne deltog i et orienteringsmøde i Vejle hos ULN sammen med Peter Sepstrup og Bo Levesen. Steffen var desværre
forhindret. Der henvises til tidligere udsendt referat. ULN og Bo Levesen vil tage initiativ til
kontakt til et par eksperter samt indkalde til en visionsplanmøde.
Jens Chr. orienterede om projektet. Rent tidsmæssigt, vil vi næppe kunne nå at få et
oplæg klar inden den 1. oktober, hvor der var deadline mht. de første midler til en projektsbeskrivelse. Men vi fortsætter fremadrettet, idet der vil komme flere runder omkring
disse projektbevillinger.
Møde med pengeinstitut: Bjarne vil kontakte Den Jyske Sparekasse for et møde snarest.
Bjarne orienterede om de kommende ULN-kurser her i efteråret, - tilmeldingsfrister etc.
Der har været henvendelse fra Edvard Vemmelund mht. mulighederne for få de nye byggegrunde i Egelunden tilsluttet fællesantennen i Givskud. Yousee/TDC har ikke vist særlig
interesse for et sådant arrangement. Bjarne vil kontakte YouSee/TDC.
Referat: Arne Andersen
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Anne-Dorthe havde drøftet Hærvejsmuserum med GEM, som ikke var helt uinteresseret.
Næste møde den 25. oktober. Bjarne tager brød med.

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Arne Andersen
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