Givskud lokalråd
Rådsmøde tirsdag den 8. august 2017, kl. 19.00 – Præstevejen 19, Givskud

Dagsorden

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

1. GODKENDELSE AF REFERAT:
Lokalrådsmødet den 21. juni 2017

2. NATURLEJRPLADS:
- Status, v. Bjarne

3. NY HJEMMESIDE:
- Orientering v. Rasmus

4. DEN STORE IDE (PROJEKT NY
BYDEL):
- Svar mht. Landdistriktsmidler
- Hvordan kommer vi videre?

5. GRØN BYLAUG:
- Status v/ Bjarne
- Pressedækning?

Godkendt, - se vedhæftet orientering vedrørende ændring mht. godkendelse af referat
fremover.

Pladsen er færdigetableret – dog mangler der lidt facadebeklædning på hestehotellet. Muldtoilet: godkendt af Fredningsnævnet, Hestehotellet opføres i løbet af vinteren af Vejle
kommunes miljøprojekt uden udgifter for lokalrådet. - Placeres hvor det nuværende toilet
er opstillet. Et ønske: et bord- / bænkesæt ved hver shelter. - Der kan blive plads til endnu
én af de små shelters. - Der er også behov for en ekstra affaldsspand. - Pladsen har allerede haft mange besøgende i år.
Det kniber med at få tilbagemeldinger fra de lokale erhvervsdrivende. - Der indkaldes snarest til et nyt arbejdsgruppemøde.

Desværre var der afslag vedrørende vores ansøgning om landdistriktsmidler, da vi ikke
havde opfyldt de opstillede kriterier. - Måske skulle vi have satset på ”Den store idé. - Forhåbentlig får vi lov til at beholde de 126.000 kr - som VK havde bevilget - til en forsættelse
af projektet. - Kommunen har vist interesse for vores projekt. Der er derfor aftalt et besigtigelsesmøde på Pottervej / Elmelunden - mandag den 14. august – Desuden tages der
kontakt til Orbicon med henblik på forslag til eventuelle boligforeninger, der måske ville
kunne have interesse i forhold til vores projekt.
Det ”Grønne bylaug” er kommet rigtig godt i gang - ”Holdet” har aftalt at mødes en gang i
hver uge. - Nye forestående opgaver: fliser i redskabsskuret samt et lag skærver i madpakkehuset. - Der har været afholdt lidt materialeudgifter (algefjerner, olie , maling) - Der
rettes henvendelse til Borgerforeningen får at få de sidste materialer ind i redskabsskuret.
- Ønske: der rettes henvendelse til VK vedrørende opstilling af en stor affaldscontainer ved
Givskud anlæg.
Evt. pressedækning: overvejes i forbindelse med en større, veludført arbejdsopgave.

6. MØDE MED GIVSKUD SKOLE:
- Oplæg til ideer til mødet

7. GENSLYNGNINGSPROJEKT:
- Status v. Jens Chr.
(Obs! vedhæftet bilag)

Dato aftales med Preben Skov Christensen. - Desuden deltager afdelingsleder Eivind
Kallesøe, Givskud skole. - Dagsorden for mødet fremsendes til skolens repræsentanter. Evt. punkter - man ønsker drøftet/ belyst - fremsendes til Bjarne snarest.

Projektet er ”skudt i gang” - Der er fremsendt skrivelse fra Miljø- og Erhvervsstyrelsen
vedrørende forundersøgelse af muligt vådområde ved Givskud - til de ca. 30 berørte
lodsejere.

8. EVENTUELT
- Dato for næste møde og brød?

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Næste møde: 5. eller 12 september
Brød : Arne

Referat: Arne Andersen
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