Lokalråd for Givskud sogn
Rådsmøde man. d. 21. nov. 2016, kl. 19.00 – På Givskud skole / mødelokale - 1 sal.

Dagsorden

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

1. GODKENDELSE AF REFERAT:

Godkendelse af referat: Godkendt men ændres til vanlig opstilling i skabelon

Lokalrådsmødet den 25. okt. 2016

2. NATURLEJRPLADS:
- Møde med Trine Hedemand, den 7.
nov. 2016, Status.
- Lars og Bjarne orienterer!

Møde med Trine Hedemand og Peter Vittrup vedr. opførelse af shelters og hestehotel den
7/11. De 2 shelters opføres i foråret. Hestehotellet lidt senere. Vi sørger for forplejning og
opbakning undervejs. Muldtoiletbygningen vil Trine forsøge at få ind under samme byggetilladelse. Finansiering? Vi besluttede på mødet, at de 2 shelters bliver A-huse som tidligere aftalt. Muldtoilettet er en firkantet bygning og vil alligevel skille fra de øvrige shelters.
Trine sikrer at vores bevillinger forlænges ind i det nye år. Skovarealet bag pladsen har
fået kraftig oprydning i bevoksningen. Der genplantes senere med blandet bevoksning,
Lars og Rasmus sørger for at grillristen monteres på pladsen snarest.
Jens Chr. sørger for forlængernøgle, så der nemmere kan lukkes for vandet om vinteren.

3. FILM OM GIVSKUD:
- Præsentation af den færdige film
- Richard orienterer

4. NY HJEMMESIDE:
- Præsentation af 1. udkast.
- Rasmus orienterer. ´

Flot film. Uploadet på Facebook nu i HD-format. Økonomi vedr. denne, er udarbejdet af
Richard og sendt til Lars Kastbjerg. Afklares endeligt inden den 1/12

Der har været afholdt 3 arbejdsgruppemøder med idéudveksling. Det sidste 17/11 på
baggrund af DanaWebs første udkast til hjemmesiden. En del input og kommentarer
sendt til DanaWeb, og nogle er allerede ændret. Vedr. bookning af forsamlingshus
og andre lokaliteter, er det besluttet, at de ligger under en samlet fane, hvor der kan
sendes mail til ansvarshavende for de enkelte bygninger, såfremt der er ønske om at
leje. Siden bliver med 6 overskrifter i bjælken øverst, facebook endnu ikke tilkoblet, vi
har fået adgang til bl.a. Givskud Zoos fotoarkiv, så der er billedmateriale nok at tage
af. Reklamer på siden? Tages op senere, når siden er færdig. Vedr. præsentation af
Givskud skole, er den mangelfuld og Bjarne har henvendt sig til afdelingslederen
Eivind for Firkløverskolen. De har ikke pt. mulighed for at ændre det, men vi beslutter
selv at udfærdige et link med bedre præsentation senere.
Positive tilbagemeldinger fra vore interessenter
Givskudfilmen og vores hjemmeside vises til lystændingsfesten den 27/11-2016

5. BYSYN 2017:
- Oplæg vedhæftet

6. KEND DIN BY, HISTORISK SET:
- Status, Grethe og Anne-Dorthe orienterer

7. LYSTÆNDINGSFEST:
- Præsentation af ny hjemmeside.
- Hvem deltager?

8. DIVERSE MØDER OG ARRANGEMENTER:
- Grønt forum, møde 24. nov.
- Digital inklusion, dialogmøde 1. deDagsorden: Bjarne Østerlund

Oversigt over emner til bysynet gennemgås. Alle bedes sende mail til Bjarne, hvis der er
flere steder, der trænger til ændringer/forbedringer. Deadline næste møde i dec., da Bjarne sender listen til kommunen midt i december
Givskuds historie: Planen er at det foregår i klub 92, Jens Johansen spørges, om han vil
deltage og få betalt kørsel hertil, der sættes annonce i Give Avis i forhold til at mødet
afholdes med beskrivelse af, hvem der deltager, således at andre også kan tilmelde sig,
Anne-Dorthe skaffer fotos fra GEM, møderne optages på video (evt. hjælp af Morten
Elwarth?), der satses på første møde før jul, liste over personer, der inviteres, udfærdiges.
Der er økonomi til projektet i rådets egen kassebeholdning. Grethe og Anne-Dorthe mødes i løbet af den kommende uge og fastlægger datoer. Bjarne vil gerne deltage i møderne.
Givskudfilmen og hjemmesiden vises i hallen. Rasmus, Bjarne, Lars , Steffen og evt. Jens
Chr. deltager. Der er brug for 2 computere og 2 TVskærme. Bjarne kontakter Richard mht.
skærm.

Grønt Forum d 24/11: Ingen deltager denne gang
Digital inklusion d 1/12: Ingen deltager
Årsmøde d 26/1-2017 i Skibet: Oplæg om ildsjæle i lokalsamfund. Bjarne, Grethe og
Jens Chr. deltager foreløbigt. Flere kan tilmelde sig senere.
Referat: Arne Andersen
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Lokalråd for Givskud sogn
cember 2016 i Vejle.
- Årsmøde i Skibet for alle lokalråd, d.
26. januar 2017
- Kort referat fra ULN-mødet den 8. nov.

9. EVENTUELT
-

Hundetoiletter, status
Henv. Fra Uhre/Uhrhøj lokalråd
Elevtal på Givskud skole?
Flagstangsalle gennem byen!
Høring, Vejle kommunes sundhedspol..
Næste lokalrådsmøde og brød!

Referat fra møde i ULN den 8/11, hvor Bjarne deltog: 30 deltagere fra 27 lokalråd. En
del slet ikke repræsenteret. Emnet ”At være et lokalråd, man regner med”. Oplæg fra
Peter Sepstrup om iværksættere, oplæg fra Mikkel D Hansen om aktiv medborgerskab. Igen savnes der mulighed for erfaringsudveksling, de forskellige lokalråd imellem
Hundetoiletter: Et er sat op ved anlægget. Johnny vil tage kontakt til Rune vedr.
kirkestien og Elin ønsker at vente med opsætning ved kunstbanen, da der arbejdes
med genetablering af et grønt bælte.
Henvendelse fra Uhre/Uhrhøj lokalråd med ønske om at overvære vores lokalrådsmøde, inden de selv begynder at lave offentlige møder. Vi beslutter at fastholde dialogen med lokalrådet og evt. fællesmøde senere.
Elevtal på Givskud skole: Bjarne har spurgt til mulighed for at vi kan få adgang til de
nøgletal, der foreligger. Evt. vises på hjemmesidens præsentation af Givskud Skole
senere.
Flagallé: Ofte ses flagstængerne meget skæve, og det giver et dårligt indtryk. Flagene er falmede og slidte. Bjarne har sendt besked til Borgerforeningen om problematikken. Lars vil undersøge mulighed for anden løsning til stabilisering af flagstænger
uden anvendelse af kiler. Lars tager kontakt til Johnny fra Borgerforeningen.
Vejle Kommunes Sundhedspolitik til orientering
Givskud Bæk: Jens Chr. har haft kontakt til Bo Levesen på baggrund af manglende
oprensning af Givskud bæk. Samtidig talt om vådområdeprojektet. Bo laver lodsejerlisten og der arrangeres lodsejermøde sidste i januar 2017. Ansøgning af penge til
projektet bliver til foråret. Pga. de store problemer med oversvømmelse i Vejle fra
Grejsdalen, har det første prioritet for kommunen, men derefter er det vores projekt
for Givskud bæk og Kulstrømmen, der er første prioritet.
Rasmus påpeger at vi har udfordring med ukrudt på fortove gennem hovedgaden og
foreslår i lighed med Vorbasse, at vi samles 2 gange årligt med frivillige fra byen en
eftermiddag og får gjort rent. Forår og efterår fra rundkørsel i Riis og ned til Givskud
Zoo. 1. uge af april første gang. Annoncering på Givskuds hjemmeside, facebook og
hos hallen, skolen og købmanden. Endelig planlægning på næste møde. Samtidig
påpeges problemer med ukrudt på de kommunale byggegrunde. Rasmus og Lars tager initiativ til at brænde ukrudt af på fortovene og slå ukrudt med buskryddere på
grundene. Forslag til evt. beplantning af rundkørsel i Riis med mere end egetræet?
Tages evt. op igen, når vores grønne landsbylaug fungerer.
Næste møde: d 13/12. Bjarne bestiller pålægsplanke fra slagter Ålbæk, Anne-Dorthe
sørger for brød, Bjarne køber drikkevarer, Grethe sørger for sild og småkager.

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Arne Andersen
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