Givskud Lokalråds årsmøde den 21. marts 2017.
Referat
1.
Velkomst: Bjarne Østerlund. / Valg af dirigent : Bjarne Søbye / Valg af sekretær : Arne Andersen.
2.
Valg af to stemmetællere: Edvard Vemmelund og Morten Elwarth.
3.
Lokalrådets beretning.
Beretning ved rådets formand – Bjarne Østerlund :
Det har været et travlt og spændende år med i alt 10 ordinære møder. - Heretil kommer forskellige
udvalgsmøder. - For indeværende periode har rådet konstitueret sig således:
Formand: Bjarne Østerlund
Næstformand: Anne-Dorthe Poulsen
Kasserer: Richard Østerballe
Sekretær: Arne Andersen.
Øvrige rådsmedlemmer: Grethe Hansen – Jens Chr. Mathiasen – Steffen Kjær Johansen – Rasmus
Vemmelund og Lars Graver.
Lokalrådets overordnede strategi/vision: Grøn landsby.
Øvrige strategipunkter omhandler:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Velfungerende skole
Dagligvareforretning
Attraktive boliger / både leje- og ejerboliger
Grønt miljø
Attraktive tilbud / herunder sport / idræt
Tilstræbe et samarbejde med de lokale foreninger
Aktivt bindeled mellem lokalsamfundet og Vejle kommune
Gerne lokale input / idéer til rådet
En ”Velkomstmappe” til nye tilflyttere.

Herefter nævnte formanden nogle af de vigtigste indsatsområder i 2016:
Naturlejrpladsen ved Hærvejen har været en stor succes med 250-300 overnatninger / besøg.
- I øjeblikket er der opstillet yderligere to shelters samt opførelsen af et ” hestehotel” - Desuden har
Peter Langkær fremstillet en grillrist som nu er opstillet på bålpladsen. - Pladsen er nu klar til at
modtage alle forbipasserende turister på Hærvejen – herunder endda hele skoleklasser.
Fremstilling af en film om Givskud er blevet en farverig og spændende ”salgsudgave”, der
forhåbentlig kan lokke nye tilflyttere til. - Fine og interessante droneoptagelser – suppleret med

underlægningsmusik v. Morten Elwarth – er med til at fuldføre den fine markedsføring.
Ny hjemmeside, der næsten er ved at være færdig. - Siden er blevet til via et samarbejde
mellem lokale foreninger (bl.a. GUF – Borgerforeningen – Hallen og Lokalrådet) og DanaWeb.
Projekt ”Kend din by” - et lokalt udvalg med deltagelse af ældre Givskud-borgere. - Det er
målet at få skabt lokalhistorie via en opsamling af forskelligt belysende materiale, herunder
fortællinger fra en svunden tid og ikke mindst tilhørende, relevante fotos – Desuden planlægger vi
med nogle videooptagelser med de ældre ”Givskudborgere”. En liste vedrørende tidligere og
nuværende forretninger / virksomheder i Givskud er under udarbejdelse.
Naturprojekt … i et samarbejde med Bo Levesen – Vejle kommune – bl a. en genslyngning
af Givskud Bæk og Kulstrømmen. - Naturplanen er sat på standby, da Bo Levesen pt. har mange
andre opgaver / projekter at tage vare på. - Vi følger naturligvis op på idéen.
Bosætning i Givskud. - Lokalrådet arbejder på at fremme en øget bosætning i Givskud. - Vi
kan tilbyde både private og kommunale byggegrunde. - På den private udstykning er der nu endelig
opført et hus.. - Der har været afholdt et møde med Vejle kommunes bosætningsguide og Den jyske
Sparekasse..
Bysyn med repræsentanter fra Vej & Park (Vejle kommune) - Mødets dagsorden: et
fremsendt oplæg / ønskeliste fra Lokalrådet. - Mange emner blev berørt og nogle ønsker gav et
positivt tilsagn. - Herunder en genplantning af de knækkede vejtræer langs cykelstien til Riis. Fartdæmpning med et bump ved indkørslen til Givskud fra Tofthøj Møllevej. - udvidelse af
Frydensbjergvej langs industriarealerne – Gadelys i Riis (forventes, da det står højt på kommunens
liste). - Ønsker med et negativt udfald: Ingen fodgængerovergang ved Spar / Forsamlingshuset –
Ikke gadelys på den manglende del af Løveparkvej – ej heller ekstra p-pladser i rabatten på
Løveparkvej mellem Vandrerhjemmet og Sportspladsen. - Endelig har det lange udsigter med en
cykelsti mellem Harresø og Givskud, da projektet står langt nede på kommunens liste.
Hundetoiletter. - Der er opstillet 3 hundetoiletter: ved sportspladsen og Anlægget. Lokalrådet har bekostet de to, mens Menighedsrådet har betalt det sidste.
Nye opgaver i 2017 – 18
–
Bysyn
–
Naturlejrplads: muldtoilet
–
Færdiggørelse af hjemmesiden
–
Grønt Bylaug – opstart.
–
Natursøen v.Vejlevej / Frydensbjergvej / bro, bænke, beplantning.
–
Opstilling af ”vejviser” / idé: anføre køretid / afstand til andre lokaliteter / attraktioner.
–
Flere natur stier i området – i et samarbejde med ”Stigruppen”
–
Projektet ” Den store ide” - Genslyngning af Givskud Bæk, en opstart med et byggeri
af ”alternative” boligformer med henblik på seniores og børnefamilier – alt sammen i et spændende
og tillokkende, grønt miljø. - Kommunens byggegrunde (Elmelunden) skal indgå i planerne. Desuden vil det være oplagt med nogle stiforbindelser fra området og op i byen. - Den store
projektvinder vil blive belønnet med max. kr. 500.000. - Vi håber det bedste og har allerede erfaret,
at vi er valgt ud til at gå videre til anden runde. - Vores projektsamarbejdspartner Orbicon – vil
fremsende et budgetoverslag over de første indledende omkostninger.
–
”Hærvejsmuseum” - En gemt men ikke glemt idé vil blive taget op igen. - Der er nedsat en
arbejdsgruppe, der vil forsøge at realisere et stort og ambitiøst ønske. - Målet er et museum, der
målrettes efter et nutidigt idekoncept.

Lokalsamfundets fremtid bliver ikke nemmere, det bliver nødvendigt at arbejde hårdere.
Tre vigtige fokuspunkter:
velfungerende institutioner
Dagligvarebutik
Fornuftig infrastruktur
Det er yderst vigtigt med en intensiv markedsføring af lokalsamfundet, ligeledes etablering af
fibernet i hele sognet. - Vi skal have fokus på Hærvejen og Givskud Zoo / Zootopia
Formanden sluttede sin beretning med at takke rådsmedlemmerne for et godt samarbejde.
Efterfølgende var der nogle spørgsmål og kommentarer:
Elevtallet på Givskud skole / kommende skolestruktur
Nej til Hærvejsmotorvej
Cykelsti mellem Harresø og Givskud.
Kommunevalg til efteråret / man vil gerne møde de to lokale kandidater
Gerne et lokalt valgmøde.
Formandens beretning blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Der blev fremsat to forslag fra lokalrådet. - Fremover skal rådet benævnes med Givskud Lokalråd i
stedet for Lokalrådet for Givskud sogn. - Desuden skal der - som noget nyt - kun vælges en revisor
samt en revisorsuppleant. - Begge forslag blev godkendt.

5. Forelæggelse af årsregnskab.
Kassereren fremlagde og kommenterede årsregnskabet, der udviste en ”pæn” kassebeholdning. Dette er vigtigt at have i baghånden, når nogle af de mange projekter skal gennemføres. Regnskabet blev godkendt.
6. Valg til Lokalrådet

På valg: Richard Østerballe, Grethe Hansen, Steffen Kjær Johansen og Arne Andersen. - Alle fire
var villige til at modtage genvalg, og da der ikke var andre forslag, blev de fire ovennævnte valgt
for de kommende to år.
7. Valg af revisor
Valg af revisor: Edvard Vemmelund
Valg af revisorsuppleant : Knud Erik Nielsen.
8. Eventuelt.
Punktet udløste forskellige kommentarer og spørgsmål:

Den nye cykelsti bør fortsætte frem til Vejlevej 103 / Dette ønske har rådet fremført over for
Vejle kommune, der ikke har planer om en forlængelse frem til fortovet.
De nye, private byggegrunde er indrettet således, at man kan aflede regnvandet ( ”det våde
guld ” ) på sin private grund.
Hærvejen mellem Kollemorten og Givskud er trafikfarlig / Dette har rådet påtalt over for
Vejle kommune, hvis målinger dog viste en moderat trafikmængde – Derfor vil politiet ikke
godkende fartdæmpende foranstaltninger.
Huller i asfalten / ”skæve” fortove -/ man kan med god virkning indsende sin ”klage” via
kommunens serviceforanstaltning : ”giv et praj” (se kommunens hjemmeside)
Det blev oplyst, at Præstevejen vil blive asfalteret i indeværende år....et stort og længe ventet
ønske.
Der har været foretaget en trafiktælling ved indkørslen til Givskud fra Præstevejen – med
henblik på etablering af et fatdæmpende bump. - Desværre var de udlagte måleledninger anbragt
mellem Østervang og Østre Villavej og ikke som de burde være, - mellem bygrænsen og Østervang.
Lokalrådet vil følge op på sagen.
Det er yderst vigtigt med lokale lejeboliger (citat: VK´s bosætningsguide Louise Nielsen)
Start med at leje – falde godt til – herefter eje sin egen bolig

*
Et vellykket og pænt besøgt årsmøde (ca.30 deltagere) sluttede med et interessant og
tankevækkende foredrag med Niels Clemmensen - formand for ULN – det kommunale udvalg for
lokalsamfund og nærdemokrati.

28/3 -2017
Ref. : Arne Andersen

.

