Lokalråd for Givskud sogn
Rådsmøde tirs. d. 24. jan. 2017, 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 13. dec. 2016

2. BYSYN (TRAFIK):
- Vejtræer langs cykelsti, genplanet
- Ny beplantning ved udstykning!!
- Bysyn fastlagt til ons. d. 8. feb. Kl. 9-1

3. INVEST I LANDDISTRIKTER:
- Arne og Bjarne orienterer

4. FILM OM GIVSKUD:
- Reaktioner fra byråd ect.

5. KOMMUNIKATION (GIVSKUDS
HJEMMESIDE):
Status og orientering ved Rasmus.

-

6. REGNSKAB – STATUS:
- Richard orienterer, Bilag vedhæftet

7. ULN:
- ”Den store idé” – forslag?
- Ny samarbejdsaftale 2017-19
- Rapport til ULN mht. aktiviteter 2016

8. ÅRSMØDE I LOKALRÅDET:
-

Fastlæggelse af dato
Annoncering
Vedtægtsændring, - ændret navn?
Emne til efter årsmødet?

10.

ULN har erfaret, at der er behov for mindre, moderne og funktionelle boliger i landdistrikterne. - Dette vil muliggøre en øget befolkningstilvækst. ULN vil tilstræbe et samarbejde
med nogle private investorer. - Lokalrådet vil gerne deltage i et praksisforsøg. Dette ønske
er fremsendt til forvaltningen samt udvalgsformanden (N.C). - Jens Chr. vil kontakte HedeDanmark med henblik på nogle inspirerende forslag og ideer.
Vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra flere byrådsmedlemmer samt samarbejdspartnere i VK`s forvaltning.
Efter det 5´ møde i arbejdsgruppen er vi ved at ”være i mål” og forsiden er endelig færdig. Endnu mangler der lidt afsluttende arbejde. - Regning fra DanaWeb er blevet fremsendt,
men først når processen er færdig, kan et udlæg fra Lokalrådet komme på tale. - Fremover
overvejes et såkaldt, lokalt ”lugehold”, der skal sørge for, at siden hele tiden er up to date.
Kontoudtog fra banken fremlagt. - Oversigten viser en solid beholdning, som giver muligheder for at dække evt. fremtidige gode ideer. Endeligt regnskab vil blive udarbejdet inden
årsmødet.
En kombination af den ”Store ide” og ”Invest i landdistrikter”. - Jens Chr. kontakter HedeDanmark med henblik på nogle spændende idéer / / inspiration / forslag
Genoptagelse af projektet” Hærvejsmuseum” - Nedsat udvalg: Bjarne, Grethe, Anne Dorthe og Arne.
Bjarne fremsender treårig samarbejdsaftale til ULN (2017-2019)
Årsmøde i Forsamlingshuset: 21. marts kl. 19.30 – Forslag dirigent: Elin Søbye. - Forslag /
vedtægtsændring: Lokalrådet for Givskud sogn ændres til Givskud Lokalråd. - Traktement:
Grethe, Anne Dorthe og Jens Chr.
Som afslutning på mødet indbydes Niels Clemmensen (formand for ULN) til at fortælle om
ULN´s virke.
Bjarne sørger for at indrykke annonce i Give Avis.

9. MØDEVIRKSOMHED:
-

Møde / Bysyn med repr. fra VK. - Bjarne, Jens Chr. Arne (lokalrådet) samt Torben Bue fra
Borgerforeningen deltager i mødet. - Oplæg / ”ønskeseddel” er udarbedet og fremsendt.

Ref. fra arr.koordineringsmøde 5. jan
Lokalråds fællesmøde i Skibet 26. jan
Landsbyklynger, Vingsted 9. febr.
Årsmøde i ULN, Vingsted 30. marts

EVENTUELT
- Borgerhenv. fra Bent Birkegaard.
- Børnetal vuggestue og børnehave,
Steffen?
- Flagalle, Grethe?
- Rengøringsdag, 8. april – ændres?
- Næste lokalrådsmøde og brød!

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Koordineringsmøde: begrænset deltagelse. - Få aktuelle datoer fra de deltagende foreninger blev noteret. - Elin (GUF / GOG) vil udarbejde en oversigt
Landsbyklynger. En god idé med et samarbejde mellem nære lokalområder (2-5 km) Pt.
Ikke nogen brugbare muligheder! - Bjarne deltager i mødet i Vingsted.
Årsmøde i ULN: punktet medtages på næste møde.
Henvendelse fra B B : ingen realistisk mulighed. - Politiskolen vil blive indrettet i eksisterende bygning i Vejle.
Børnetal: oplyses på næste møde.
Flagalle (slidte flag og nye bøsninger): Der tages kontakt til Borgerforeningen (Grethe og
Lars)
Rengøringsdagen flyttes til den 1. april
Næste møde: 23. feb. - Brød: Anne - Dorthe
Referat: Arne Andersen
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