Givskud lokalråd
Rådsmøde tirsdag den 10. okt. 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. TEMA, GIVSKUD SKOLE:
- Møde med leder af Firkløverskolen, Preben
Skov Christensen og afd.leder Givskud skole,
Eivind Kallesøe,
- Oplæg er fremsendt tidligere, men vedhæftes igen.

2. GIVSKUDS HJEMMESIDE OG FACEBOOK:
- Orientering v. Rasmus

3. DEN STORE IDE (PROJEKT NY
BYDEL):
- Møde med M&G, den 22. sept. (se referat)
- Møde i arbejdsgruppen den 3. okt. (se referat)

4. GRØN BYLAUG:
- Status v/ Bjarne

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Grundig og detaljeret gennemgang ved ”Firkløverskolens” repræsentanter Preben Skov
Christensen og Eivind Kallesøe. - Mange opfølgende kommentarer og spørgsmål fra lokalrådets medlemmer. Efter en lidt svær 5-årig proces, er ”Firkløverskolen” nu ved at være en
sammentømret enhed – et fundament, man er begyndt at bygge ovenpå – en hel skole. Generelt har undervisningen givet eleverne et fagligt løft, og man ”kører” efter en samlet,
pædagogisk plan..... en ny tid, hvor ”Firkløverskolens” mange medarbejdere har muliggjort
en fællesskole med mange fagkonsulenter – til gavn for dens elever. - Elevtallet på Givskud
skole/afdeling ligger på et konstant niveau – også for de efterfølgende par år, selv om det
naturligvis er forbundet med lidt usikkerhed.i store træk går alle børn fra Givskud skoledistrikt på den lokale skole. Hvis der ikke er plads – inden for afdelingens max-grænse – må
man desværre afvise børn, der kommer ”udefra”. Kun børn, der er bosiddende/indflyttere i
vores skoledistrikt kan være sikker på en plads. - Gennem de sidste par år har Givskud
skole været genstand for en omfattende renovering / istandsættelse/ sammenlægning af
lokaler, så interiøret fremstår lyst og indtagende – forhold, der har haft en afsmittende positiv virkning på eleverne. Alene for indeværende år beløber udgifterne sig til ca. kr. 900.000.
- Skolens udendørs omgivelser er knapt så præsentable, men her må skolen ” melde hus
forbi”, da det er en opgave / budget under en anden kommunal forvaltning. Måske var det
en ide med en oprydningsdag for skolens forældre m. fl. - Emnet vedrørende lokal afkobling
af regnvand (LAR) blev berørt … muligvis et emne skolen vil tage op i undervisningen. - Det
kunne være rigtig spændende, hvis skolen – som en af de allerførste, lokale, kommunale
institutioner - fik løst denne udfordring. - Endelig modtog vi en yderst positiv melding: Givskud skole har fortsat et ”samarbejde” med Givskud Zoo. - Skolen er således den eneste i
Danmark, der har adgang til en rigtig, levende zoologisk klasse-faglokale. - I forbindelse
med skoleåret 2018/ 19 har Vejle kommune afsat flere driftsmidler til den kommunale folkeskole.
Siden er stort set færdig – dog mangler der en del tilbagemeldinger fra de lokale erhvervsdrivende - Det overvejes at udelade denne del. - Desuden bliver snarest ”shinet up” med
nogle lokale fotos (Trine Buxbom). - Et re-design af siden vil snart være aktuel. – Mht. lokalrådets FaceBook-side, er den først og fremmest til: korte meddelelser. Det opfordres til
sidens læsere at komme med gode ideer. Gerne lidt ”vilde” ideer efterlyses.
Diverse mødereferater er fremsendt til rådets medlemmer. - Vi har henvendt os til arkitektfirmaet Møller og Grønborg (Århus), der er interesseret i at indgå i projektet – ikke mindst
efter man er blevet forevist området (Elmelunden). Vi har modtaget et tilbud, der lyder på
kr. 126.000 for at få udført en et par skitseprojekter / planforslag. - Dette beløb har kommunen stillet os i udsigt, dog vil man for en sikkerhedsskyld selv kontakte og aftale nærmere
detaljer med arkitektfirmaet. Bl.a. skal økonomien og omfanget af projektet drøftes yderligere. Dette vil ”være i de bedste hænder”, da kommunens stadsarkitekt – Lisbet Wolters - vil
påtage sig opgaven. - Allerede nu vil det være en god ide at lade planerne ”sive” til offentligheden. Når der vil være noget konkret at vise frem, vil der blive afholdt diverse møder, og
en præsentation i forbindelse med den årlige lystændingsfest vil være oplagt, såfremt der
præsentationen er klar. - Det vil være en kæmpe fordel, hvis vi allerede på et tidligt tidspunkt kan ”finde” en interesseret investor / boligselskab, der vil realisere projektet. - Måske
var det en god ide at kontakte nogle af de store, nærliggende virksomheder for at forhøre,
om nogle af deres medarbejdere skulle have interesse i vores kommende, alternative lejeboliger.
Bjarne har afhold et møde med vores tovholder. - Forskellige emner blev berørt. Lauget kan
godt bruge et par ekstra medlemmer. - Endnu mangler der skærvebelægning i madpakkehuset, hvis tag desværre er blevet noget utæt.Det bliver nødvendigt med en renovation /
udskiftning til foråret. - En anden opgave: udtynding af lavthængende grene, som endda
nogle steder skygger for gadelyset.
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5. NATURLEJRPLADS:
- Skilt på hestehotel, Jens Chr. orienterer

Et 3 meter langt skilt med navnet ”Hestehotel” er klar til opsætning (Jens Chr. og Leif) Skiltet er en sponsorgave. Det har udløst en velfortjent erkendtlighed. Ligeledes skal der
ændres lidt på lågen ind til hestehotellet. Dette vil Jens Chr. og Leif også kigge på.

6. KOMMUNEVALG 2017:
- Tilskud til politiske møder
- Henv. fra DR-Nyheder

Vejle kommune har meddelt, at lokalråd ikke kan modtage tilskud til at afholde politiske
valgmøder. Dette påhviler de politiske partier. - Lokalrådet ser gerne et lokalt valgmøde,
dog ikke som arrangør, da vi – ifølge vores vedtægter – skal være partipolitisk neutrale. Henvendelsen fra DR-Nyheder, om frivillighed i kommuner / lokalråd– herunder omtale af
lokale projekter samt interviews, har ingen interesse.

7. AFSLUTTET MØDEVIRKSOMHED:

Til orientering. - Bjarne deltog og fortalte om lokalrådets frivillige aktiviteter/ projekter ved
Frivilligfesten, der blev afholdt i Vejle, havde samlet ca. 250 deltagere.

- Frivillig fest, VK, den 29. sept.

8. KOMMENDE MØDEVIRKSOMHED:
- 5. Okt. Projektudvikling (ULN) del 1.?
- 26. okt. Projektudvikling (ULN) del 2.

9. EVENTUELT
- Andet
- Dato for næste møde og brød?

Endnu ingen konkrete tilbagemeldinger fra kommunen. - Den 5. oktober er endda også
”passeret”.

Vedr. genslyngningsprojektet: Bo Levesen, Vejle kommune –: ansøgning er fremsendt.
Endnu mangler han at besøge en del lodsejere. - Vi forventer en positiv tilbagemelding på
vores ansøgning.
Etablering af ny sti - vest for Givskud: intet nyt. - De berørte lodsejere har afgivet et positivt
tilsagn. - Projektbeløb: kr. 47.000. - Nødvendig praktisk hjælp – i givet fald – vores bylaug
m.fl.
Ændring af lyset på løverne: Rasmus / bylauget følger op på sagen.
Næste møde : mandag den 6. november
Brød : Lars.
Møde december: mandag den 11. december (forslag- aftales endeligt på mødet d. 6/11)
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