Lokalråd for Givskud sogn
Rådsmøde tors. d. 23. feb.. 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 24. jan. 2017

2. BYSYN (TRAFIK):
- Mødet den 8. febr. – se referat.

3. INVEST I LANDDISTRIKTER OG
”DEN STORE IDE”:
- Mødet med Orbicon, 9. febr.
- Jens Chr., Arne og Bjarne orienterer

4. KOMMUNIKATION (GIVSKUDS
HJEMMESIDE):
- Orientering ved Rasmus.

5. KEND DIN BY/GIVSKUD´S HISTORIE:
- 1. møde den 15. febr.
- Grethe og Anne-Dorthe orienterer.

6. HÆRVEJSMUSEUM:
- Hvordan kommer vi videre?

7. ÅRSMØDE I LOKALRÅDET:
- Tirsdag, d. 21. marts 2017.
- Regnskab udarbejdes og revideres
- Annoncering, - se vedhæftet.
- Andet vedr. årsmødet.

8. GIVSKUD SKOLE, MV.:
- Elevtal i børnehave/vuggestue,Steffen?
- Givskud Skoles fremtid?

9. MØDEVIRKSOMHED:
- Referat fra fællesmøde, Skibet 26. jan.
- ULN Landsbyklynger, 9. feb. AFLYST
- ULN-kursus, 23. marts og 19. april.
- Generalfors. Borgerforening 28. marts
- Årsmøde i ULN, Vingsted 30. marts
Dagsorden: Bjarne Østerlund

Mødereferat samt tilbagemelding fra Vejle kommune blev gennemgået. - Der er blevet
givet en del positive tilsagn, men også nogle afslag. Flere af disse vil blive stående på
vores ”arbejdsliste” - Angående manglende ”pleje” vedrørende skolegården vil vi kontakte
Givskud skole. - Lokalrådet oplever ” Byggesyn” som en rigtig god ide, og vi er naturligvis
indstillet på en gentagelse til næste år, dog på et lidt senere tidspunkt.
Lokalrådet mener fortsat, at det vil være muligt at kombinerede to ”tilbud”fra ULN. - En
omfattende og inspirerende tilbagemelding fra Orbicon har bestyrket os i denne opfattelse.
Desværre er dead-line vedrørende til ”Den store idé” allerede den 1. marts. Det kan blive
svært at nå. - Bjarne forhører sig vedrørende mulig ”ekspreshjælp” fra Orbicon. Desuden
vil han forespørge Peter Sepstrup, om det er OK at en evt. ansøgning bliver forsinket nogle
få dage.
På nær nogle småting er den nye hjemmeside - givskud.dk - ” på banen”. - Den ”gamle”
hjemmeside er ”parkeret”, således at man stadig kan finde ”stof” fra det tidligere indhold. Regning fra DanaWeber er fremsendt,desværre med et par rykkergebyrer, som vi ikke
umiddelbart har til hensigt at betale. - Det blev besluttet, at Lokalrådet betaler denne første
etableringsregning.
Det første dagligstuemøde blev en stor succes. Med deltagelse af 4 ”gamle” Givskudborgere blev der fremført mange spændende, fortidige fortællinger, og et væld af mange fotografier – fra en svunden tid – var med til at gøre mødet til en god oplevelse. Vi fik overdraget /
lånt meget materiale, der nu skal indgå i det videre forløb. - Flere Givskud-borgere vil efterfølgende blive besøgt/inddraget i det fortsatte arbejde med vores projektidé.
”Køreplan” og strategi blev drøftet. - Projektmappen – fra det oprindelige forslag – kan
indgå i en genoptagelse af vores projektønske: ” Hærvejsmuseum”. - Det gælder dog ikke
bygnings- og indretningsmodellen.Her skal vi i gang med et nyt og spændende alternativt
koncept. - Richard indtræder i arbejdsgruppen, der desuden omfatter Anne-Dorthe, Grethe,
Bjarne og Arne. - Sidstnævnte indkalder til det første udvalgsmøde.
Annonce er indrykket i Give Avis, og regnskabet er klar. - Lokalrådet har en enkelt vedtægtsændring: Lokalrådet for Givskud sogn – ændres til Givskud Lokalråd.
Rådets medlemmer møder frem i god tid til Årsmødet.

Steffen havde fremsendt et meget omfattende materiale vedr. børne- og elevtal m.v. i såvel
vuggestue og børnhave samt skolen. Mht. skolen, omfattede tallene Firkløverskolen under
et, dvs. ikke specifikt om Givskud skole.
Mødet i Skibet: hvert lokalråd skulle berette om sin største succes og største udfordring. Ikke det største udbytte af arrangementet – Næste års vært: Ø.Starup Lokalråd. - Det tegner mere spændende, da man har til hensigt at fremvise nogle af sine konkrete projekter.
Givskud Borgerforenings generalforsamling er flyttet til den 28 marts,
ULN-kursus : vi overvejer deltagelse.
Årsmøde i Vingsted: Bjarne, Anne-Dorthe og Jens Chr, deltager.
Referat: Arne Andersen
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10.

EVENTUELT
- Rengøringsdag, 1. april, - organisering
- Lokal kandidat til byrådsvalget!
- Dato for møde efter årsmøde og brød?

Rengøringsdag – samme dato som den almindelige rengøringsdag i sognet. - Mødested i
Aktivitetshuset. - Bjarne kontakter Johnny Sørensen fra Borgerforeningen for en aftale.
Foreløbig to lokale kandidater til efterårets kommunevalg.
Shelterplads : møde mandag d. 27 februar med Trine Hedemand - Vejle kommune - vedrørende opsættelse af markeringspinde til hestehotel + shelters. - Elin og Leif Kyed deltager
på pladsen. - Shelterne leveres den 15. marts.
Henvendelse fra Jens Frandsen - ”Granlygaard- Frydensbjergvej 4, der tilbyder at lave og
opsætte 3-4 faldlåger i forbindelse med stiforløbet langs Givskud Bæk – Vi takker for dit
fine tilbud og klarer materialeudgifterne.
Nye tegninger – vedrørende en tilbygning til Givskud Hallen – blev omtalt. En forhåbentlig
kommende tilbygning ved gavlen ud mod kunstgræsbanen. - Projektforslaget er fremsendt
til Vejle kommune.
Dato næste mød : aftales efter Årsmødet.

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Arne Andersen
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