Givskud lokalråd
Rådsmøde mandag den 24. juni 2019, kl. 19.00 – Givskud Zoo, administrationsbygningen

Dagsorden:

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

1. NY BYDEL:
- Orientering ved Bjarne
om den seneste udvikling

2. GIVSKUD INVEST:

Den 20. maj 2019 vedtog økonomiudvalget i Vejle kommune at støtte ”byggeri i mindre
byger”, herunder Givskud. Støtten på 2.287.000 kr. dækker 15 boliger i Givskud. Bogligtypen er tæt-lav byggeri på 80-90 m2 pr. bolig i høj kvalitet og senioregnet. Tidsplanen vil
være, at der godkendes lokalplan og foretages handel i første halvdel af 2020 og byggeri
kan påbegyndes i anden halvdel af 2020.
Arbejdsgruppen har planlagt næste møde til august 2019.

- Orientering v. Steffen

3. AFKOBLING AF REGNVAND
- Mødet den 13. juni aflyst!
- Planlagt møde den 5. sept. fastholdes

4. VÅDOMRÅDEPROJEKT:
- Brev til lodsejerne.

5. CYKELLØBET POSTNORD:
- Orientering fra arbejdsgruppen?

Vejle kommune så sig desværre nødsaget til at aflyse det planlagte møde den 13. juni
pga. at de ikke kunne blive klar med bl.a. beregningerne i forhold til håndtering af overfladevand. Mødet den 5. sept. fastholdes og Vejle kommune vil gerne have et møde med
lokalrådet inden da.
Lodsejere som er involveret er langt om længe blevet informeret via brev fra Naturstyrelsen pr. 22. maj 2019. En del af projektet er nu skåret fra, dvs. at ud af de oprindelige 230
ha omfatter projektet nu kun 115 ha. Man skønner bl.a. at en del af arealet ikke i tilstrækkeligt omfang kan opfylde kravene til at medvirke til at reducere tilstrækkelig med næringsstoffer. Næste skridt er at Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen skal vurdere projektet og ud fra den vurdering afklare om man gå videre og ansøge om midler til at realisere
projektet.
Cykelløbet Postnord vil passere Givskud fredag den 23. august ca. kl. 15. Løbet kommer
til Givskud nordfra, dvs. fra Kollemorten og ind på Stadionvej, passerer Vejlevej, videre ad
Kirkebakken og ud ad Pottervejen. En arbejdsgruppe arbejder pt. med at samle trådene
og få et arrangement op at stå i tilknytning til arrangementet.
DM i senior cykling i 2020 vil også passere Givskud, bl.a. med fuld TV-dækning. Mere om
dette senere.

6. DANMARK REDDER LIV:
- Kontakt til Borgerforeningen
- Fælles infoaften?

7. BYENS FORSKØNNELSE:
-

Det grønne bylaug, - opgaver
Elin Søbye: blomsterløg
Henv. vedr. Apotekergården.
Henv. vedr. ny asfaltbelægning
Henv. fra Spejderne, - ny bro
Mødepunkter, - planlægning?

Punktet blev drøftet, men der var usikkerhed om hvor mange interesserede borgere der
reelt vil komme til en infoaften. Borgerforeningen er kontaktet mhp. et fælles tiltag. Punktet
tages op igen efter sommerferien. Richard kunne oplyse at den 16. okt. 2019 vil der være
hjertestarterdag i Givskud Zoo.
Diverse opgaver i relation til det grønne bylaug blev drøftet, bl.a. beskæring langs stier
og renovering omkring byporten med løven fra Vejlesiden. Kommunen vil foretage fældning og beskæring af træerne omkring det gamle stadion.
Man vil søge at afklare hvem ejerne af Apotekergården er og efterfølgende rette henvendelse til dem vedr. vedligeholdelse af udendørsarealerne.
Den hævede vejbane ved krydset Seidelinsgade/Vejlevej/Søndergårdvej blev drøftet, der er store problemer med beboelseshusene på hjørnerne omkring krydset. I forbindelse
med at den tunge trafik passerer krydset, fremkommer der så store rystelser, så der sker
skader på husene. Bjarne vil tage kontakt til Vejafdelingen i kommunen mht. hvilket tiltag
man har tænkt sig at udføre.
Problemet med trafikhastigheden gennem byen blev igen drøftet og der var enighed om
at Bjarne igen retter henvendelse til Vejafdelingen i kommunen mht. ønsket om etablering
af permanente ”stærekasser”.
Mht. asfaltbelægning på Vejlefra fra Riis til Givskud/Harresø, så har lokalrådet henvist til
referat fra det seneste Bysynsmøde i april 2019, hvor Vejle kommunes vejafdeling har
lovet at der kommer ny belægning på et tidspunkt.
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I relation til henvendelsen fra Spejderne omkring ønsket om en ny bro over Givskud bæk,
har lokalrådet gjort opmærksom på de muligheder for evt. støtte som man kan ansøge
om, bl.a. fra Natur og stipuljen.
Ideen med ”mødepunkter” placeret strategiske steder i byen blev drøftet, bl.a. ved Multi/Petanquebanen hvor GUF vil tage initiativ til etablering af siddepladser mv.

8. NYT FRA ULN:
- Referat fra årsmødet i ULN den 23.
maj i Vingsted er sendt ud.
- Bredbåndspuljen!

Fyldigt referat fra ULN´s årsmøde er tidligere udsendt til lokalrådet. Bjarne deltog fra
Givskud lokalråd. Et fint møde med gode muligheder for at dyrke og udvide netværket
blandt de andre lokalråd samt kommunens politikere.
ULN har fremsendt opfordring til at man ansøger om at få del i bredbåndspuljen igen i år
(100 mio.). Der er i vores område stadig nogle ”sorte huller”, dvs. ejendomme/huse som
ikke har adgang til fibernet. Det er bl.a. nogle få huse langs Vejlevej mellem Givskud og
Harresø, ejendomme på Riisvej nord for motorvejen samt ejendomme ud langs Østerhovedvej. Lokalrådet har videresendt opfordringen til kontaktpersoner i de respektive områder.
ULN har fået ny formand, idet Thyge Havgaard Bjerring (V) afløser Gerda Jørgensen (V)
som skal være ny formand for Teknisk udvalg. Den hidtidige formand for Teknisk udvalg
Christoffer Melson (V) er blevet valgt ind i folketinget.

9. PLANSTRATEGI 2019;
- Evt. høringssvar til Vejle kommune

10.

EVENTUELT:
- Givskud.dk, - kalenderfunktion?
- Tilbud Klageguide, - sendt ud tidligere!
- Næste, dato? Hvem tager brød med?

Byrådet i Vejle kommune har den 8. maj 2019 vedtaget Planstrategi 2019 for Vejle kommune og Trekantområdet. Derudover er der foretaget en delvis revision af kommuneplanen 2021 til 2033. Planstrategien er i høring til og med den 6. august 2019. Mht. kommuneplanen 2021-2033, vil kommunen afholde en debatfase senere på året. Begge dele kan
studeres inde på kommunens hjemmeside.
Iflg. Rasmus vil problemerne med kalenderfunktionen på hjemmesiden Givskud.dk vil
blive løst hurtigst muligt.
Der var ikke ønske om at gøre brug af tilbuddet omkring en Klageguide.
Rasmus gjorde opmærksom på at der kunne været problem omkring den nyetablerede
grøft i forbindelse med vejchikane på Vejlevej ud for Givskud sø. Grøften er ikke mindst i
vintertiden fyldt med vand og udgør en oplagt risiko for børn der falder i. Bjarne vil rette
henvendelse til vejafdelingen i Vejle kommune.
Tak til Richard for traktement og rundvisning i Givskud Zoo´s nye administrationsbygning.
Næste møde er fastlagt til mandag den 19. august 2019. Bjarne tager brød med.
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