Lokalråd for Givskud sogn
Rådsmøde tirs. d. 18. april 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 23. feb. 2017

2. ÅRSMØDET 21. MARTS 2017:

Godkendt

- Godkendelse af referat.
3. KONSTITUERING:

Formand : Bjarne Østerlund
Næstformand: Anne-Dorthe Poulsen
Kasserer : Richard Østerballe
Sekretær: Arne Andersen

4. NATURLEJRPLADS:
- Status v. Lars og Bjarne
- Indvielse af de nye sheltere?

5. BOLIGPROJEKT – GRØN LANDSBY:
- Orientering og status fra arbejdsgruppen.

Pladsen er ved at være klar til den nye sæson. - De første besøgende har allerede indfundet sig. - Endnu mangler vi at få etableret en fold foran hestehotellet.Tiloversblevne kalmarbrædder anvendes til dette formål. Desuden mangler vi at få etableret et muldtoilet
(afventer OK fra Fredningsnævnet). Mobil toilet er opstillet. - Vi håber – ved kommunens
hjælp – at få opført et brændeskjul – hertil meget gerne levering af lidt brænde til bålpladsen. - I nærmeste fremtid vil vi markere en indvielse af den ”nye” plads – Relevante personer indbydes – herunder ikke mindst pressen.
Arbejdsgrupper har indsendt en ansøgning til ULN´s konkurrence ”Den store idé ”- I forbindelse med årsmødet i Vingsted erfarede vi, at vores forslag var blandt de 6 af 9 udvalgte,
fremsendte forslag, der var gået videre til anden runde. - Efter lidt korrespondance frem og
tilbage med ULN´ s sekretariat og forskellige opklarende spørgsmål/udredninger, blev det
foreslået, at vi i stedet kunne søge statens landdistriktsmidler (til fremme af udvikling i landdistrikter). - ULN påtog sig – på vores vegne – at udarbejde en ansøgning. Ansvaret for
denne blev uddelegeret til en kommunal fondsraiser. - Det fremsendte forslag var ikke
tilfredsstillende, og overskriften havde en negativ ordlyd. - I hast blev der arrangeret et
møde på Teknisk forvaltning.....heldigvis med de relevante deltagere – herunder ikke
mindst vore samarbejdspartner fra Orbicon. - Ansøgningen er nu blevet ”rettet til ” og forsynet med en ny overskrift: ” Vild med Givskud – en levedygtig landsby”. - Desuden medfølger et detaljeret budget. Det ansøgte beløb lyder på kr. 345.000 – Desuden har Vejle kommune lovet at støtte vores ansøgning. - Da vi valgte at søge landdistriktsmidlerne måtte vi
som en betingelse annullere vores ansøgning vedrørende ”Den store idé ”.
Projektets formål inden for projektperioden: At skabe interesse for en bæredygtig landsbyfornyelse med særligt sigte på udvikling af en bæredygtig landsbyudviklingsstrategi, herunder en ny måde at lave boligudstykning, der skaber robuste og driftsvenlige byrum, der ikke
alene skaber æstetiske rum og faciliteter, men samtidig inviterer til rekreative aktiviteter og
imødekommer forskellige brugergrupper såvel som klimaudfordringer.
Nu venter vi spændt på en afgørelse, som kan forventes inden for 3 måneder. - Der er tale
om et pilotprojekt, der givet vis kan komme på tale i mange andre landsbysamfund.

- Orientering v. Rasmus
-

Efter det sidste arbejdsgruppemøde er siden ved at være i mål. - endnu mangler der lidt
indhold – herunder omtale af lokale institutioner og lokale aktivitetstilbud. - Desuden lidt
omtale af det lokale erhvervsliv samt et par afsnit: ”Om Givskud” og ”Flyt til Givskud” - Lokalrådets vedtægter og mødereferater (for 1 år) medtages på siden. - Torben Pold indgår i
arbejdsgruppen og vil tage del i sidens opdatering.

7. KEND DIN BY/GIVSKUD´S HISTOIRE:

Alle vejnavne og husnumre i sognet er nu i mapper, så det er til at lægge billeder og skrift /
avis udklip / person omtale ind under de forskellige husnumre. - Det vil være med til at fortælle historien om Givskud og dens borgere. - Nyt arbejdsgruppemøde den 26 april.

6. NY HJEMMESIDE:
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- Grethe og Anne-Dorthe orienterer

8. GRØN BYLAUG:
- Orientering fra rengøringsdag den 1. april
2017

9. FIBERNET:
- Orientering ved Bjarne

10.

MØDEVIRKSOMHED:

- Orientering fra møde på GEM (Hærvejen
mv.)den 27. marts.
- Orientering fra Borgerforenings generalforsamling den 28. marts.
- Referat fra ULN´s årsmøde i Vingsted
- Orientering fra mødet med Venstres gruppemøde den 4. april

4 medlemmer fra lokalrådet deltog i rengøringsdagen, der sædvanen tro blev arrangeret af
Borgerforeningen. - Fremmødet var knap så stort som sidste år. - Man kunne selv vælge
sin indsamlingsrute, Desværre var der ingen, der valgte Vejlevej – hverken mod Riis eller
mod Harresø. Det er her, de mange turister færdes, så vi bør fremover se at få indført en
anden praksis / prioritering vedrørende de planlagte ruter. Desuden vil det være oplagt at
invitere Riis Beboerforening til at deltage fremover. - Lokalrådsmedlemmerne koncentrerede sig om lidt af Vejlevej samt p-pladsen og legepladsen ved Anlæget. - Vedrørende Grønt
bylaug : Stadig svært at komme i gang, da vi endnu mangler en ”tovholder”. Forskellige
muligheder / forslag samt flere personer blev bragt i forslag. Der rettes kontakt til Borgerforeningen, der forhåbentlig har en løsning på problemet.
En gruppe borgere i Bjerlev / Hvejsel arbejder på at få udlagt fibernet. Der ansøges om
midler fra en statslig bredbåndspulje på 40 mio. samt tilskud fra Vejle kommune. Projektet
ser nu også ud til at kunne brede sig ind i Givskud sogn. - Indtil videre har i alt ca. 120
”kunder” vist den fornødne interesse til et fordelagtigt tilslutningstilbud på kr. 2500 / husstand. - En hurtig tilbagemelding fra yderligere interessenter er nødvendig. - Forhåbentlig
vil det blive muligt at gennemføre projektet..
Mødet på GEM havde deltagelse af en bred personkreds. Fra Lokalrådet deltog AnneDorthe og Bjarne. - Mødet kom desværre ikke til at handle ret meget om Hærvejen – derimod primært om Tinnet Krat. - Vores idé – projektet om et ”Hærvejsmuseum” skabte nogen opmærksomhed / interesse, og en repræsentant fra Økolariet i Vejle samt Jan Laursen
fra Danmarks radio – P4, fik hver en prospektmappe ( ”Hærvejen levendegjort på ét sted ” )
med hjem.
Borgerforenings generalfosamling: : orientering – Største indtægter: bankospil og udlejning.
- Stort ønske: nyt tag på huset.
Årsmøde i Vingsted: ULN´s formand gav vores projekt en positiv omtale. - Udveksling af
ideer m.m. ved gruppebordene, men desværre for kort tid til den del. - Efterfølgende rundgang ved ”små øer” med forskellige ”emnepersoner” gav minimal interesse.
Venstres guppemøde - Deltagere: venstres byrådsmedlemmer samt partiets foreningsbestyrelser deltog. - Bjarne var indbudt til at orientere om Lokalrådets arbejde.

11.
-

EVENTUELT

Kommuneplan 2017-2029
Stigruppen har ansøgt stipuljen!
Produktion af en flyer til omdeling?
Dato for møde efter årsmøde og brød?

Kommuneplan / orientering.
Stigruppen : Ansøgt Vejle kommune om puljemidler til en ny 3 km-sti vest for byen. Nærmere orientering i forbindelse med det næste møde. - Gruppen efterlyser flere medlemmer.
Flyver til omdeling: idéen påføres vores opgaveliste.
Hundetoilet i Anlæget: Placering drøftes med Borgerforeningen.
Næste møde : mandag den 22 maj kl.19.00
Brød : Steffen
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