Rådsmøde mandag den 6. november 2017, kl. 19.00 – Givskud Skole, mødelokale
1.sal.

Dagsorden

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

1. GIVSKUDS HJEMMESIDE OG FACEBOOK:
Orientering v. Rasmus fra seneste møde
den 31. oktober.

2. DEN STORE IDE (PROJEKT NY
BYDEL):
- Orientering og status omkring projektet
v/ Bjarne
- Kontakt og møde med OK-fonden?

3. GRØN BYLAUG:
- Møde den 26. okt. med Flemming
Skovgård, Vej og Park vedr. ny belægning mv. på stien ved kunstgræsbanen.
- Nyt møde med Lars Peter Rasmussen
vedr. bevoksning langs stien

4. NATURLEJRPLADS:
- Skilt på hestehotel
Jens Chr. orienterer

5. STJERNESKUDDET, - NYT INITIATIV:
- Orientering ved Steffen

6. LYSTÆNDINGSFEST:
- Planlægning mht. lystændingsfest søn
dag, den 26. november
- Mobil udstilling, ULN

7. AFSLUTTET MØDEVIRKSOMHED:
- Møde vedr. Harresø kro den 30. okt.
- Politisk møde samme sted, 30. okt.

8. KOMMENDE MØDEVIRKSOMHED:

På udvalgets seneste møde blev problemstillingen ”hjemmeside” contra ”facebook” som
kommunikationsmiddel drøftet. Der var enighed om at det er både og. Indholdet på Facebook-siden ”Det sker i Givskud” fandt man lidt ”rodet”, da den også indeholder omtale af
begivenheder/arrangementer fra andre lokalområder.- Det kniber stadigvæk med tilmeldinger til rubrikken ”Erhverv i Givskud”. Man overvejede at ”droppe” punktet på hjemmesiden,
men i stedet besluttede man dog at lægge den udarbejdede erhvervsliste ind på siden. Arbejdsgruppen fortsætter. Næste møde i februar 2018.
Projektet er stadig under udarbejdelse hos arkitektfirmaet Møller og Grønborg. - I forbindelse med et møde på Harresø kro, der nu er blevet overtaget af OK-fonden, udløste en omtale af vores lokale projekt ” Ny bydel”- et forslag om at kontakte netop OKfonden. - Bjarne kontakter fonden for at forhøre, om der er nogle realistiske muligheder. - Store virksomheder i omegnen kontaktes for at høre om der skulle være en
eventuel interesse for nogle alternative lejeboliger. - Når vi har konkret materiale vil der
blive indkaldt til et offentligt orienteringsmøde.
Lokale mødedeltagere fra bl.a. GUF/GOG/Hallen/Givskud zoo/Lokalrådet/Grøn bylaug
samt Vejle kommune deltog. Stien lægges om og asfalteres til foråret 2018, således at den
smalle rabatstribe inddrages. Asfalt, dræn og kloak betales delvis af kommunen, dog bliver
der tale om en mindre ”lokal regning”. - Desuden vil der blive foranstaltet udtynding / beskæring af bevoksningen langs sti mellem kunstgræsbanen og skolen/hallen og vandrehjem. Bevoksningen på de 3 andre sider omkring kunstgræsbanen vil blive beskåret snarest muligt. Græskanter langs stierne vil generelt blive skåret fri og fjernet.
Skiltet ”hestehotel”, der nu er sat op, markerer en fornem service til besøgende ”hesteturister”. - Mange turister har besøgt pladsen i år. - Statistik mht. bookinger der vil blive rekvireret hos Trine Hedemand (VK), vil kunne supplere besøgsstatistikken jf. listerne i shelterne. Revideret folder over Knudshøjesporet er udarbejdet af Leif Kyed. Der indkøbes nogle
fejekoste til de tre shelters.
Stjerneskuddet har fået ”råderet” over en mindre del af skolegården. Her har man planer
om et nyt legeområde med bl.a. et cykelbane-anlæg, der vil muliggøre færdselslære for
børnene. - Et par forældre arbejder på at skaffe de fornødne midler (ca. kr. 30.000). - En
virkelig god idé lokalrådet gerne vil bakke op omkring.
Lokalrådet har anmeldt en stand: præsentation af ” Mobil udstilling” fra Vejle kommune. - Vi
vil forsøge at supplere med lidt lokalt ”materiale” - herunder en udstilling af skitser fra projekt ”Ny bydel”, hvis der da ellers til den tid er udarbejdet noget, der kan bruges. - En ”idéspand” opstilles ved standen. Her kan man udfylde og aflevere sedler med konkrete projektforslag/ideer til lokalrådet. Anne-Dorthe udarbejder materiale. Lars udarbejder og finder passende materiale vedr. vores tidligere ide med en vejstander med afstandsindikation.
Harresø kro er blevet overtaget af OK-fonden, der med sine ”økonomiske muskler” - uden
tvivl vil kunne sikre en positiv driftsmæssig fremtid. - Ud over almindelig krodrift vil man
også bruge kroen som et uddannelsessted til Ungdomsuddannelse for unge med særlige
behov (ikke kriminelle).
Ingen planlagte

- Ingen planlagte!.

9. EVENTUELT
- Fibernet status!
- Andet
- Dato for juleafslutning i dec.
Uddelegering af opgaver!

* Fibernet: ca. 165 tilmeldte. Endeligt svar fra Statens Bredbåndspulje vil foreligge midt i
november, - så vi krydser fingre for at projektet bliver tilgodeset.
* Der er lagt skærver i madpakkehuset i Anlægget.
* Der indhentes priser (Rasmus) på julebelysning v. Anlæg, Kirkegade og Mølleparken (12
træer i alt). Der indhentes ligeledes pris på udskiftning til LED-belysning på løverne
* Næste møde: tirsdag den 19. december kl. 19.00
* Efter mødet: juleafslutning. Diverse ”opgaver” blev uddelegeret.
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