Givskud lokalråd
Rådsmøde ons. den 10. april 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. KONSTITUERING:

Formand: Bjarne Østerlund
Næstformand: Anne-Dorthe Poulsen
Kasserer: Richard Østerballe
Sekretær: Arne Andersen
Øvrige rådsmedlemmer: Steffen Kjær, Grethe Hansen, Lars Graver og Rasmus Vemmelund.

2. EVALUERING AF ÅRSMØDET:

Vellykket og posetivt årsmøde med 39 fremmødte deltagere. - Eneste beklagelige minus:
ingen efterfølgende pressedækning – heller ikke fremsendte mødereferat udløste nogen
avisomtale.

3. NY BYDEL:

Endnu ikke noget ”gennembrud ” - Vi leder stadig efter en investor... flere muligheder undersøges nærmere, ”skrabet” eller kvalitetsbyggeri afhænger af investor – ligeledes
spørgsmålet:. Lejeboliger, ejerboliger eller andelsboliger. - Oprettelsen af ”Riis-Givskud
invest” kan være med til at løfte opgaven. Gruppen indkalder lokale håndværkere til et orienterende møde.

Orientering ved arbejdsgruppen

4. GIVSKUD.DK:
Møde i arbejdsgruppen den 20. marts.
Orientering ved Rasmus.

5. VÅDOMRÅDEPROJEKT:
Møde den 11. marts i Lodsejerudvalget
Jens Chr. orienterer

6. BYSYN:
Møde med Vej og Park den 11. april

7. AFKOBLING AF REGNVAND
Formøde den 12. april m. entreprenør og Bo
Levesen.

8. HANDLINGPLAN 2019-2020:
Oplæg, se årsrapport til ULN

Arbejdsmøde hvor de deltagerne udtrykte tilfredshed med det nye re-design. - Vi forventer,
at de fremsendte regninger vil være betalte.

Status efter lodsejerbesøg v. Bo Levesen: alle lodsejere er besøgt. Der bliver ikke tale om
deciderede slyngninger, men udelukkende etablering af lavtliggende områder, hvor vandstanden vil blive hævet og dermed optræde som vådområder i forbindelse med tilbageholdelse af kvælstof, som løber til fra de omkringliggende, dyrkede marker. - De tekniske
undersøgelser vil være afsluttet i løbet af 2021. - Tilskud fra ” Tørkepakken” (150 mio. kr.)
vil måske gøre det muligt at se på Harresø mose igen.
Den udarbejdede ”ønskeliste ” fremsendt til VK – blev godkendt. Mødedeltagere: Bjarne
Østerlund, Arne Andersen fra lokalrådet samt Poul Hansen (bypedel) samt Annette Tidemann (Borgerforeningen).
Formøde: Bo Levesen (VK) entreprenør Tommy Petersen samt Bjarne Østerlund, Jens
Chr. Mathiasen fra Lokalrådet og bypedel Poul Hansen planlægger et demonstrationseksempel mht. til en LAR-løsning (afkobling af regnvand) hos en grundejer på Østervang.
Handlingsplan:
Nye boliger i Givskud / ny bydel
Møder / kommunikationsgruppen
Vådområdeprojektet / i den forbindelse nye stier i naturen
Mødevirksomhed / ULN samt andre lokalråd
Arbejde på en fortsat forskønnelse af Givskud.
Udvikle og støtte vores nuværende turistattraktioner
Bysyn / herunder helårsåbent af toiletterne v. torvet / genplantning af træer langs cykelstien
Brain-storm-arrangement (udviklingsplan for Givskud)
Mødevirksomhed / Riis-Givskud Invest.
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Stigruppen / ny sti, vest for byen.
Projekt / Kend din by – historisk set.
Lokale mødesteder / væresteder i naturen i Givskud

9. UDVIKLINGSPLAN FOR GIVSKUD:
Arbejdsgruppe nedsættes?

10.

NYT FRA ULN:

Årsmøde i ULN den 23. maj i Vingsted
Tilmelding 16. maj, hvem deltager?
Projektudviklingskursus, 4 aftener, har vi et
projektemne? Hvem deltager?
Møde med det politiske udvalg
Sammen med hvem, hvornår og hvor?
Mht. ovenstående punkter: Materialer og
bilag er sendt ud tidligere

11.

ANDRE MØDER:

Bjarne udarbejder et forslag, der fremlægges på det næste rådsmøde. Den udarbejdede
plan kan senere anvendes som et oplæg i forbindelse med et senere brain-storm arrangement.
Årsmøde : Bjarne, Anne-Dorthe og Arne deltager. - Projektudviklingskursus: ingen interesse. Bjarne melder tilbage til ULN mht. dette. Møde med ULN´s politiske udvalg: aftale
møde med lokalrådene i Vonge/ Kollemorten samt Thyregod-Vester, - Mødetidspunkt: i
starten af 2020 – gerne før, hvis der skulle komme et afbud fra nogle af de andre møder.
Mødested kan fint være i Givskud. Bjarne orienterer De 2 nævnte lokalråd samt ULN´s
sekretariat.

Til orientering. Ikke umiddelbart nogen deltagelse fra lokalrådet.

Infomøde Bredbånd 30. april kl. 15-17 i Hornsyld Idrætscenter

12.

EVENTUELT:

Givskud Invest nyt?
Henv. fra Jørgen Nielsen, problematikken
med at rekruttere bestyrelsesmedl.
Henv. fra købmanden, - P-problemer!
Næste, dato? Hvem tager brød med?

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Givskud Invest: der afholdes et snarligt møde. - Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer: drøftet – ikke aktuelt for nuværende. P-problemer: løsning: opsætte et skilt med teksten: Kundeparkering – max 30 eller 60 minutter. - Ny ide: oprette forskellige mødesteder /
hvilesteder med borde/ bænke mm. Til børnefamilier og ”bytravere”- Mulige placeringer:
madpakkehuset/ petanquebanen/ multibanen/ fiskesøen/ Nannys bro / Hærvejen. –
Næste møde: 13 maj kl. 19.00 – Brød: Grethe
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