Lokalråd for Givskud sogn
Rådsmøde onsdag d. 21. juni 2017, kl. 19.00 – Flugtskydningsbanen, Riismarkvej 8.

Dagsorden

Referat !
Råds.medl. .: Arne Richard Anne-Dorthe Bjarne Steffen Grethe Jens Chr. Lars Rasmus
Fravær. ÷ :
-

1. RIIS FLUGTSKYDNINGBANE
Rundvisning v/ Rasmus

2. GODKENDELSE AF REFERAT:

Spændende rundvisning - et fantastisk anlæg.......en virkelig stor lokal facilitet
Tak til Flugtskydningsbanen for ”husly” mht. afvikling af vores lokalrådsmøde.
Godkendt

Lokalrådsmødet den 22. maj 2017

3. NATURLEJRPLADS:
Status, v. Lars
Ide mht. borde og bænkesæt.
Andre ideer til pladsen?
Udbetaling af støttebeløb v/Bjarne

4. NY HJEMMESIDE:
Orientering v. Rasmus

5. DEN STORE IDE:
Status v. Bjarne

Stolpe / kroge til hængekøje er opsat. - Endnu mangler der lidt facadebeklædning af hestehotellet. - Der bør være et bord/ bænkesæt til hver shelter. Jens Chr. bruger tiloversbleven materiale fra Naturens dag til at fremstille et sæt.Trine Hedemand er blevet forespurgt,
om Vejle kommune vil kunne hjælpe med et par yderligere eksemplarer. Muligheden overvejes – i givet fald bliver det først til vinter. En kontakt til nogle besøgende på pladsen, har
bekræftet, at bookingsystemet virker tilfredsstillende. Den pågældende var ovenud tilfreds
med pladsen..... det eneste man manglede, var nogle ophængskroge i de tre shelters. Dette vil nu blive foranstaltet. Fondstilsagn fra Friluftsrådet samt Jelling Sparekasses fond
er nu søgt hjem til udbetaling. - Endnu mangler der en godkendelse fra Fredningsnævnet
vedrørende etablering af muldtoilettet.
Efter det 9. arbejdsgruppemøde er hjemmesiden ved at være færdigudarbejdet. Afsnittet
om ”Turisme” er Rasmus ved at have klar- ”Flyt til Givskud” (Torben Pold) er færdig. - ”Erhvervsliv / virksomheder” mangler noget endnu, mens afsnittet ” Sport og Fritid” endnu
ikke er helt på plads. - Den 22. juni er deadline for sidens opsætning, der således efterfølgende /løbende vil blive opdateret.
Projektbevilling fra VK´s konkurrence ” Den store ide” udløste kr. 126.0000. Desuden er
der sendt en ansøgning (kr. 345.000) til statens landdistriktspulje – samt frivillige timer for
kr. 28.000, således i alt kr. 499.000 . - Svar på vores ansøgning vedrørende landdistriktsmidlerne forventes medio juli - vi venter spændt. - Bliver der tale om et afslag, har ULN
meddelt, at man er villig til at finde nogle supplerende midler til vores projekt.....en interessant ”blåstempling”.

6. KEND DIN BY/GIVSKUD´S HISTOIRE:

Grethe og Anne-Dorthe arbejder videre på det omfattende projekt, der sandsynligvis vil
være flere år undervejs.

7. GRØN BYLAUG:

Endelig er projektet kommet i gang. - Det har været en god start, med allerede synlige
resultater. - Flere hjælpere efterlyses stadig. - ”Tovholder” - Poul Hansen - finder selv relevante arbejdsopgaver. - Hvis udvalgsmedlemmerne selv finder nogle opgaver, meddeler
man dette til Poul.

Status v/ Bjarne

8. GENSLYNGNINGSPROJEKT:
Status v. Jens Chr.

9. FORSKØNNELSE:
Henv. Til Parkafd. mht. vejtræer.

10.

EVENTUELT
Møde vedr. Givskud Skole!
Henv. Vedr. Fibernet.
Dato for næste møde og brød?

Kontakt til Bo Levesen (VK) der havde fremsendt et foreløbigt skitseforslag. Bo drøftede
efterfølgende forslaget på et møde med Jens Chr. og Bjarne samt en lokal lodsejer. Det
ser ud til, at man kan finde erstatningsjord til gengæld for tabt landbrugsjord. - Ansøgningsfristen for projektet: 1. september.
Henvendelse til Vej & Park angående genplantning af nogle træer langs den nye cykelsti til
Riis...... 6-7 stk i alt. I første omgang vil træerne blive fjernet. - En genplantning betinges af
en kommunal prioritering. - Desuden skal et træ ved p-pladsen udskiftes.
Møde med skolen : dato fastsættes i forbindelse med vores næste møde d. 8 august. I
samme forbindelse vil vi opliste ”emner/ forslag” til mødet. - Et allerede relevant forslag: et
LAR—projekt på Givskud skole.
Henvendelse / fibernet: fra beboer på Riismarkvej. - Desværre er deadline passeret. - Pågældende henvises til selv at tage kontakt til projektets initiativtager.
Henvendelse fra Ildved Borgerforening: ang. etablering af toilet på deres shelterplads. Foreningen henvis til at tage kontakt til ULN. - I øvrigt bør det altid være en relevant kobling
med shelterplads og et toilet.
Næste møde: tirsdag den 8. august kl. 19.00, - Brød: Arne
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