Givskud lokalråd
Rådsmøde ons. den 27. februar 2019, 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. NY BYDEL:
Status mht. projektet v/Bjarne.
- Kontakt til byggefirmaer, - bilag udsendt
tidligere.
- Spørgeskemaundersøgelse? – bilag udsendt tidligere

2. GIVSKUD.DK:
- Re-design af hjemmesiden
- Møde i arbejdsgruppen den 11. feb.- se
udsendt referat. Orientering ved Rasmus.

Kontakt til et par byggefirmaer har ikke åbnet nogle muligheder, selv om der medfulgte
nogle positive udtalelser om vores projekt. - Endnu ingen tilbagemelding fra VK om man
har fundet evt. interesserede pensionskasser, der ønsker at medvirke. – Vejle byråd har i
denne uge afholdt temamøder omkring kommunens boligpolitik, herunder behovet for seniorboliger. Vi afventer om der kommer et svar / forslag fra VK efter den kommunale boligplanlægning. - Angående spørgeskemaundersøgelsen: Vi har meddelt Peter Sepstrup at
Lokalrådet ikke mener at spørgeskemaundersøgelsen kan anvendes i forbindelse med
vores boligprojekt.
Re-design er færdigafsluttet, dog mangler Danaweb endnu af få lagt de ønskede ændringer
på siden - Rasmus rykker for sagen. - Pris for det nye design er knap 16.000 kr. som lokalrådet i første omgang har betalt. På det seneste møde i arbejdsgruppen blev der givet tilsagn fra de 5 største brugere inkl. Lokalrådet, at de hver betaler 3000 kr. Fakturaer er
fremsendt.

- Status v./ Jens Chr.

Udvalgets første møde: Brain- storm, hvor mange lokale emner - store og små – kom på
bordet, herunder bl.a. vores boligprojekt, lokal udvikling m.m. - Finansieringsmuligheder
blev drøftet (folkeaktier, pensionskasser og fonde) - Lokale interessenter efterlyses / efterspørges så arbejdsgruppen evt. kan udvides,

4. VÅDOMRÅDEPROJEKT:

Bo Levesen (VK) skitserer 4 muligheder:

3. GIVSKUD INVEST:

-Lodsejermøde den 8. februar
- Jens Chr. orienterer



1. Undersøge muligheder for at etablere minivådområder i de områder, der er taget ud
af vådområdeprojektet.



2. Inddrage Kulstrømmen fra Vejlevej og ned i et næste projekt, helt ned til Omme å
ved Farre.



3. Undersøge muligheder for et lavbundsprojekt, de nye tanker regeringen arbejder
med lige nu.



4. Inddrage penge til multifunktionel jordfordeling, når den nye bekendtgørelse er færdigskrevet, og en kombination af ovenstående inkl. tanker om byudvikling i Givskud.

Bo Levesen har opfordret lodsejerudvalget til at mødes med ham, hvor hen vil uddybe resultaterne mv. i forbindelse med den første fase. Jens Chr. vil organisere et møde snarest.

5. NYT FRA ULN:
- Bjarne orienterer
- Møde i Vingsted den 6. feb. – se udsendt referat fra Peter Sepstrup.

ULN´s Årsmøde den 23 maj i Vingsted. - Lokalrådets Årsrapport er fremsendt til forvaltningen (betingelse for at kunne modtage det kommunale tilskud) – Årsrapporten indeholder
dels hvilke opgaver/projektet lokalrådet har arbejdet med i 2018 og hvilke man forventer at
arbejde med i 2019. Der er bl.a. nævnt flg.: Ny bydel (boligprojekt), skilte. Givskud natursø,
Givskud Invest og ” natursti vest”
Tilskud fra ULN i 2018 på i alt kr. 184.663

6. ÅRSMØDE 2019:
- Organisering og forberedelser
- Regnskab?

Dagsorden: Bjarne Østerlund



Udviklingspuljen: kr. 37.600



Strakspuljen: kr. 10.000



Konkurrence ”Den store ide”: kr. 126.000



Årligt tilskud fra ULN: kr. 10.000

Annonce indrykket i Give Avis. - Forslag som ordstyrer er på plads og det reviderede regnskab vil være klar – Indkøb (vin, ost, kaffe mm.): Grethe
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7. MØDEVIRKSOMHED:
- Koordineringsmøde den 7. feb.

8. EVENTUELT:
- Bysyn udsat til april, - Bjarne orienterer
- Servicestation for cykler?
- Politisk møde den 14. marts?
- Andet?

9. TEMA*ERFARINGSUDVEKSLING:
Jacob Mortensen kommer og fortæller om
hvordan man arbejder i foreningerne og lokalrådet i Vorbasse.

Næsten samtlige lokale foreninger deltog til koordineringsmødet. - Med Elin Søbye som
koordinator blev der udarbejdet en kalender, der indeholder en oversigt over samtlige lokale arrangementer og møder. Ud over koordinering af arrangementer blev der også udvekslet hvilke nye aktuelle tiltag mv. de forskellige foreninger arbejder med.
Bysyn: på grund af manglende medarbejdere er bysynet udsat til en gang i april måned. Servicestation for cykler: En virkelig god ide. Der indsamles oplysninger og der arbejdes
videre med sagen. - Politisk møde: Arrangør Givskud Borgerforening. Mødedatoen er
udsat til senere og endnu ikke fastsat. - Flagstang-bøsninger og plinte: Der bliver taget
fat på udskiftning af flagstandsbøsninger i byens flagalle når frosten er af jorden. Plinterne
på torvet skal skubbes på plads; en løsning er på trapperne. - Outdoor- fitness (GUF):
Mangler stadig en byggetilladelse fra VK. - Fibernet: 67 husstande i Skolding har fået fibernet. Derimod blev det ikke til noget for Hærvejen og Kollemorten i denne omgang.
Jacob Mortensen fra Vorbasse deltog i hele rådsmødet og kommenterede/supplerede
mange af punkterne på dagsordenen. - Lokalrådet i Vorbasse har gang i mange større og
mindre projekter, og vi fik under mødet mange gode input, herunder hvordan de håndterer
et større igangværende boligprojekt a la vores eget, I dette tilfælde med kommunal støtte. Mange af Vorbasses projekter bliver gennemført ved hjælp fra forskellige fondsmidler.Lokale borgere, der kan tilslutte sig en fælles ide, samler sig i såkaldte ” bobler” svarende til
vores arbejdsgrupper. Det er vigtigt, at de forskellige projekter er gennemarbejdede og
belyst ud fra alle vinkler, og at de er så realiserbare som muligt. - Næste step: ”boblernes ”
projektforslag forelægges lokalrådet, der tilpasser det med andre initiativer.
Alt i alt et positivt møde med en repræsentant fra en anden kommune – en repræsentant,
der har været med til at gennemføre mange spændende projekter.
En ide som helt sikkert burde gentages.
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