Givskud lokalråd
Rådsmøde mandag den 13. maj 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:
-

Orientering ved arbejdsgruppen
Kontaktet firmaet Wils A/S

2. GIVSKUD INVEST:
-

Orientering v. Jens Chr.

3. AFKOBLING AF REGNVAND
-

Orientering fra mødet den 12. april
m. entreprenør og Bo Levesen.
Planlagt møde den 13. juni

4. SAMARBEJDE M. THYREGODVESTER OG VONGEKOLLEMORTEN LOKALRÅD?
-

Orientering fra arbejdsgruppen!
Henvendelse fra Give cykelklub

6. BYSYN
-

Orientering fra mødet den 11. april
Referat fra VK er tilsendt

7. HANDLINGPLAN 2019-2020:
-

På sit første møde drøftede man flere emner – bl.a. det forsømte og forladte hus i Riis. Hovedemnet var dog vores projekt ”Ny bydel ”- Forslag/ide: Invitere en bred kreds af lokale
håndværkere/erhvervsdrivende mm. til et orienterende møde, hvor formålet er at få dem til
at gå ind i sagen og overtage projektet.
Møde i Forsamlingshuset den 13 juni. - Alle lokale husejere der endnu ikke har fået afkoblet, inviteres. Lokalrådet vil bistå med den praktiske side af sagen.

Henvendelse fra de to lokalråd som på grund af mange nye rådsmedlemmer, gerne vil
høre Givskud lokalråds erfaringer mht. at få gang i arbejdet. Man kunne godt tænke sig et
møde mellem de 3 lokalråd på formands/næstformandsniveau. Der blev givet grønt lys fra
lokalrådet her.

Orientering v. Bjarne

5. CYKELLØBET POSTNORD:
-

Positiv tilbagemelding fra byggefirmaet, men intet tilsagn. - Domea kontaktes og Give huset orienteres.

Se oplæg, er vedhæftet

Arbejdsgruppen, som er etableret af Kunstforum og GUF m.fl., afholder planlægningsmøde
inden sommerferien. Ud over PostNord løbet planlægges et DM-cykelløb at passere gennem Givskud i 2020. - Forskellige, lokale PR-tiltag bør overvejes.

Et positivt møde, men ikke mange af vore ønsker blev imødekommet. – Kloakrist etableret
på Præstevejen/Hvejselvej (OK) – ødelagte vejkantpæle er erstattet af nye (OK) – Ny måling ved indkørslen fra Præstevejen foretages (OK) – Nye træer langs cykelstien til Riis
genplantes måske – vurderes til efteråret (OK) – Henvisningsskilt til shelterpladsen (OK),
men pris: kr. 3500, derfor ingen interesse - Det offentlige toilet ved torvet bør holdes åbent
også om vinteren – meget utilfredsstillende svar fra VK. Der rettes en henvendelse til VAF
angående denne afgørelse.
Struktur: Fortsætte bestræbelserne på at etablere: Ny bydel. Udbygning og etablering af
vandrestier. Færdiggøre området omkring Givskud sø. Fortsætte med vådområdeprojektet. Fortsat samarbejde med kommunen omkring det årlige Bysyn. Arbejde for løbende
forskønnelse i såvel byen som omegnen. Etablering af lokale Mødesteder i Givskud.
Arbejde med udviklingsplan for Givskud. Etablering af Riis- Givskud Invest.
Turisme og kultur: Formidle og indgå samarbejde med de lokale foreningerinstitutioner. Arbejde for etablering af et Hærvejsmuseum. Fortsat indsamling og registrering af alle historiske data. Udvikle og støtte turisme i området.
Information og kommunikation: Videreudvikle Velkomstmappen. Fortsat udvikle og forbedre hjemmesiden Givskud.dk. Opsætning af vejviserskilt. Fastholde kommunikation
med ULN og andre lokalråd.

8. UDVIKLINGSPLAN OG NATURPLAN FOR GIVSKUD:
-

Se oplæg, er vedhæftet

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Oplæg blev godkendt. - En omfattende og interessant oversigt, der er ”krydret” med mange
links, som giver en uddybende orientering. - Rådsmedlemmerne må meget gerne bidrage
med supplerende stof / ideer. Det blev aftalt at man ikke i første omgang sender udviklingsplanen til ULN. Afvente hvad der ellers kommer fra ULN mht. emnet.
Referat: Arne Andersen
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9. NYT FRA ULN:
-

10.

Strategiske landsbyplaner
Årsmøde i ULN den 23. maj
Tilmelding 16. maj, Temaer?
Hvilke projekter blev udvalgt mht.
”Den store ide”?

EVENTUELT:
-

Næste, dato? Hvem tager brød
med?

Strategiske landsbyplaner - opfordring fra ULN. Jf. punkt 8, er vi allerede godt i gang.
Årsmøde: Bjarne og Anne-Dorthe deltager.
Den store ide 2019: Vinderne blev Grundet lokalråd (kr. 500.000) og Brejning lokalråd (kr.
300.000) –
Nyt lokalråd: Bredballe strand.
Rettelser på hjemmesiden: OK. – Vådområde: Jens Chr. kontakter Bo Levesen eller Simon
Sørensen vedrørende manglende tilbagemeldinger til de berørte lodsejere.
Modtaget forespørgsel fra mediafirma i Århus: ”Tilflytter- og bosætningsfilm” - ingen interesse, da vi selv har en tilfredsstillende film.
Næste møde : 24 juni

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Arne Andersen

Brød : Bjarne.
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