Lokalråd for Givskud sogn
Rådsmøde tirs. den 13. dec. 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 21. nov. 2016

2. NATURLEJRPLADS:
- Valg af shelter, - ændret.
- Lars orienterer!

3. FILM OM GIVSKUD:
- Reaktioner på Givskud-filmen
- Færdigt regnskab indsendt til VK – se
bilag.

4. NY HJEMMESIDE:
- Status på udvikling af hjemmesiden.
- Rasmus orienterer.

5. BYSYN 2017:
- Indkomne ændringer

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

7. DIVERSE MØDER OG ARRANGEMENTER:
- Arrangementskoordinering, Givskud
Hallen, den 5. januar 2017.
- Nytårskur den 5. januar 2017.
- Årsmøde i Skibet for alle lokalråd, d.
26. januar 2017. tilmelding sen. 19. dec
- Årshjul 2017 fra ULN, er sendt ud.

8. EVENTUELT:
- Elevtal på Givskud skole
- Rengøring af byen, 1. samling, dato?.
- Næste lokalrådsmøde og brød!

Vejle kommune har lovet at indkøbe og opføre 2 stk. fuldtømmer shelters for os. Der vil
blive tale om en væsentlig merpris, som VK vil dække. Desuden vil man også sørge for at
opstille hestehotellet. Vi forventer at vores budget vil være tilstrækkeligt. Nuværende
shelters åbning er for stor. Dette skal der rådes bod på ved hjælp af nogle af de ekstra
kalmarbrædder vi ligger inde med.
Stor tilfredshed med filmen, der også blev præsenteret ved Lystændingsfesten i Hallen.
Kun enkelte kritiske tilbagemeldinger, ligesom Lars Kastberg, ULN, foreslog at filmen
skulle forsynes med undertekster. Dette er efter vores opfattelse nærmest en umulighed, et ønske vi har afslået. Selv om der er muligheder for redaktionelle ændringer, betragter vi
filmen som værende færdig. Det blev bestemt at fremsende en lille skrivelse/hilsen med et
link til filmen til samtlige byrådsmedlemmer og nogle af vores kommunale medarbejdere.
Desuden vil det også være en god ide at målrette filmen til vore lokale ejendomsmæglere.
Efter det 4. gruppemøde er forsiden af hjemmesiden ved at være klar, dog mangler der
nogle enkelte tilrettelser. Nu forestår arbejdet med at overføre data etc. fra den gamle side
til de underliggende sider. Der har været tale om en lang proces med mange interessenter, men alle gruppens medlemmer er tilfredse med snart at ”være i mål” med et godt
resultat. Kommunens udviklingssekretariat har rettet en henvendelse/opfordring til alle
lokalråd om at satse på den såkaldte ”Landsby-app” med henblik på at skabe en ensartet
hjemmeside for de lokale netværk. Denne mulighed ønsker vi ikke at deltage i, men vil i
stedet ”satse” på vores egen ”model”.
Der var ikke indkommet nogle ændringer. Vores udarbejdede liste indeholder dog mange
relevante ønsker og forslag, der medtages til Bysynet i 2017. Endnu foreligger det ikke
nogen dato for mødet. Kommunens ekstra asfaltpulje på kr. 50 mio. vil ikke udløse nye
asfalt-projekter i vores område, selvom nogle af vore veje godt kunne trænge til lidt ”kærlig
pleje”.
Arbejdsgruppen havde ikke nyt, men fortsætter ”processen” medio januar. Jens Chr. har
kontaktet og fået tilsagn fra flere ældre ”Givskudborgere” om at hjælpe os med oplysninger om ”Givskuds fortid”. Ide: liveoptagelser med inteviews af de medvirkende.
Arrangementkoordinering: Bjarne og Arne deltager.
Nytårskur: Ingen interesse.
Årsmøde i Skibet: Bjarne, Anne-Dorthe, Jens Chr., Grethe og Arne deltager
Årshjul: Til efterretning.

Elevtal: Flg. tal er oplyst fra VK´s forvaltning: Skoleåret 14/15: 100 elever, 15/16: 91
elever og 16/17: 95 elever. Tal fra vuggestuen og børnehaven fremskaffes til næste møde
af Steffen. Forslag til rengøringsdag i foråret: 8. april 2017. Drøftes på det forestående
koordineringsmøde i Hallen. Problemer vedr. flagalléen gennem byen: Skæve flagstænger (bedre løsning med kiler) Lars kontakter Johnny fra Borgerforeningen. Slidte flag:
Grethe drøfter dette med Johnny.
Næste møde: Tirsdag, den 24. januar 2017. Brød: Arne

9. JULEAFSLUTNING.

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Hyggelig afslutning på lokalrådets virke i 2016.

Referat: Arne Andersen
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