Lokalråd for Givskud sogn

Rådsmøde mandag d. 22. maj 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 18. april 2017

2. NATURLEJRPLADS:
- Status, - foreløbigt regnskab vedhæftet
- Indvielse af de nye sheltere?
- Muldtoilet, status

3. NY HJEMMESIDE:
- Orientering v. Rasmus

4. KEND DIN BY/GIVSKUD´S HISTOIRE:
- Grethe og Anne-Dorthe orienterer

5. GRØN BYLAUG:
- Status v/ Bjarne

6. NY STIPROJEKT:
- Gerd Thisgaard kommer og orienterer om
det nye stiprojekt

7. MØDEVIRKSOMHED:
- Besøg fra Holland (Peter Sepstrup) den 18.
maj.
- Dialogmøde omkring aktivt medborgerskab
31. maj i Vejle.’
- Grønt Forum, møde vedr. grønne områder i

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Pladsen er ved at være færdig. - De to nye shelters er blevet væstentlig dyrere (fuldtømmer og færdigbygget fra firmaet), hvilket har udløst et ekstraordinært tilskud fra VK på kr.
45.000. Hestehotellet mangler endnu nogle brædder til afdækning af frontpartiet. Etableringen af muldtoilettet mangler den sidste godkendelse fra fredningsnævnet. - Indholdet i
pladsens infotavle er ajourført. - De tre nuværende shelters må gerne tages i brug, selv
om man ikke har booket dem, men hvis der kommer reservationsgæster, skal man vige
pladsen, da disse har førsteret til den reserverede shelter. - Endeligt regnskab blev godkendt og penge fra fondstilsagn søges hjem. - Dokumentation vedrørende færdiggørelsen
af projektet klarer Richard ved hjælp af nogle droneoptagelser. -Indvielsen af den ”nye”
plads afventer færdiggørelsen af muldtoilettet, formentlig en gang i august måned. - Kroge
til hængekøjer opsættes i Hestehotellet (Jens Chr. og Lars) - Skilt med navnet ” ”Hestehotel”: Bjarne kontakter Johnny Sørensen om forslag til ”kunstner”.... måske Erling Hansen.
Arbejdet fortsætter stadig- dog mangler man nogle enkelte ting, således vedrørende emnet ” Sport og fritid” - Et afsnit om Givskuds historie (Bjarne) samt en liste: ”Byvandring i
Givskud / Givskud sogn (Arne) er på plads.. - Desuden en ” box” med ”Flyt til Givskud” herunder om Givskuds ”herligheder” samt salg af huse og grunde i Givskud sogn.. - Bjarne
Olsen arbejder med ”Erhvervsboxen” (svær). Samtlige lokale CVR-numre er indsamlet. En
vanskelig problemstilling, da de enkelte virksomheder/håndværkere ikke må fremstå som
annoncører. - Man kan – uden betaling – præsentere sig ved at medtage max 4 billeder
samt ca. 4 linjer med en kort beskrivelse. - Emnet ”Turisme” vil Rasmus tage sig af. Hjemmesiden er vokset ud over 50 sider. Derfor har det været nødvendigt – for en mindre
merbetaling – at udvide til 100 sider.
Den omfattende indsamling / registrering af materialer: fotos, avisudklip, beretninger, poesi- og scrapbøger samt matrikel- og oversigtskort forsætter på fuld styrke. Det bliver en
lang og tidskrævende proces, men et spændende og interessant mål venter forude. - Interviews af ”ældre Givskud-borgere” fortsætter. - I forbindelse med den endelige offentliggørelse bliver det nødvendigt at medtage en eller anden form for ” kildeangivelse”.- Udvalget efterlyser fortsat stof / materialer, der relaterer til Givskuds historie. Alt har interesse.
Endelig lykkedes det at finde en lokal ” tovholder”, idet Poul Hansen har sagt ja til opgaven. - Der er blevet udarbejdet en liste over et arbejdshold. - Poul er frit stillet med hensyn
til at udvælge de arbejdsopgaver, han finder påkrævet – Han har modtaget en nøgle til
redskabsskuret i Anlægget.
Gerd fra ”Stigruppen” præsenterede en ny vandresti i området vest for Givskud. - Den ca.
4 km lange sti, tager sit udgangspunkt fra p-pladsen v. Anlægget. - Ruten fremgik af et
udleveret kortoversigt. - Projektet forventes at koste ca. kr. 43.000. - Diverse fondsansøgninger er undervejs. - Indvielse: efteråret ´17 (?) eller foråret 2018.
Besøg fra Holland : Trods aflyst konference – valgte en kommunal medarbejder fra Amsterdam at aflægge et besøg alligevel. - Den danske model” / ide med lokalråd havde vakt
hans interesse. - Bjarne fremviste de lokale ”resultater / tiltag” og omtalte det gode samarbejde med Vejle kommune. - En rigtig positiv eftermiddag, der dog ikke omfattede personale fra ULN´s sekretariat - Dialogmøde : ingen interesse. - Grønt Forum: Ingen deltagelse herfra.
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Lokalråd for Givskud sogn

Vinding, 31. maj.

8. EVENTUELT
- Kommuneplan 2017-2029, senere frist
- Møde vedr. Givskud Skole!
- Orientering mht. Fibernet
- Henv. fra Engum lokalråd.
- Dato for næste møde og brød?

Kommuneplan: Vores projekt ved Givskud Bæk er medtaget i planen. - Møde vedrørende
Givskud skole: Følger senere. - Fibernet : I alt 147 husstande har tegnet sig – heraf 55 fra
Givskud sogn. - Projektet udbydes nu til interesserede selskaber. - Engom lokalråd: Har
besigtiget vores plads ved Hærvejen, da man selv har planer om en shelterplads ved Vejle
fjord. - Henvendelse:En beboer på Søndergårdvej vil gerne have flyttet skiltet ” Max 30 km
zone ” længere ud mod Vejlevej. - Undersøges nærmere eller medtages i forbindelse med
det årlige bysyn. - Vandløbsprojektet: Bo Levesen VK, har oplyst at projektet ”Givskud
Bæk / Kulstrømmen ”er overgivet til staten. - Det er således ”Skov- og Naturstyrelsen”, der
kører projektet, dog med en ny medarbejder fra VK. - Overordnet tilsynsfører: Bo Levesen.
Næste møde :
onsdag den 21. juni kl. 19.00 – Sted: Jagtforeningens klubhus ved skydebanen i Riis.
Brød: Jens Chr.
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