Givskud lokalråd
Rådsmøde mandag den 19. august 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. ÷ :
-

- Orientering v. Jens Chr./Steffen

Der indkaldes til et brainstorming-møde torsdag den 24. oktober kl. 17.30 i Zooasen. - Der
indbydes 20-30 ”emner”/personer. - Aftenens program: Fællesspisning / orientering / kort
travetur i parken. Herefter brainstorming, der forhåbentlig udløser flere projekter / ideer inc.
Investorer.

2. AFKOBLING AF REGNVAND

VK. har sendt afbud til mødet. - Vi overvejer af fastholde den planlagte mødedato, og håber
at kommunen vil møde frem. Bjarne kontakter kommunen igen.

1. GIVSKUD INVEST:

- Planlagt møde den 5. sept.

Desværre er projektarealerne blevet reduceret fra 230 ha til 115 ha. – Projektet ser ud til at
trække i langdrag til stor gene for især de berørte lodsejere som har behov for at få afklaret
om projektet bliver gennemført eller ikke.

3. VÅDOMRÅDEPROJEKT:
- Kort orientering

4. KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
- Kalenderfunktion i Givskud.dk
Orientering fra Rasmus

--

5. CYKELLØBET POSTNORD:
- Program for arrangement. Orientering fra
Anne-Dorthe
- Tour de France til Givskud og Gadbjerg i
2021?

6. DANMARK REDDER LIV:
- Flere ”førstehjælpere” i Givskud?
- Fælles infoaften

7. TRAFIKALE FORHOLD:
- Henv. til VK vedr. krydset Søndergårdvej
/Vejlevej/Seidelinsgade
- Hastighedsdæmpende tiltag gennem byen, henv. til VK.
- Etabl. Af off. ”Blaffersteder”? (Elin S.)

8. BYENS FORSKØNNELSE:
- Toiletbygning v/torvet, - henv. til pressen.
- Træer omkring gl. stadion (Elin S.)
- Fortove langs hovedgaden (Elin S.)
-Shelterpladsen v. Knudshøje
- Forsamlingshusgavl, status?
- Det grønne bylaug, - opgaver

9. KOMMENDE PROJEKTER:
- Givskud Sø, - arbejdsgruppe?
- Mødesteder/Bænke, - hvordan/hvem?

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Orientering ved Bjarne. Der er nogle problemer med kalenderfunktionen på hjemmesiden.
Derfor vil gruppen blive indkaldt til et møde i slutningen af september. Der arbejdes på at få
installeret en infostander i hallen.

Postnord: Lokal markedsplads med 7-8 boder på Go-ons P-plads. Desuden holder Strikkecafeen samt pizzariet åben. - Cykelkaravanen forventes at ankomme kl.ca. 14.30.- På
hjørnet v. Vejlevej / Stadionvej/ Hvejselvej vil rytterne blive modtaget af elever fra skolen,
der vifter med flag og bannere.
Tour de France: Der er kræfter i gang for at få Tour de Franceruten til at gå via Givskud og
Gadbjerg. Lokalrådet vil følge op på sagen og om muligt deltage i en Idekonference i Vejle
den 2. september
Der findes allerede en gruppe førstehjælpere i lokalområdet samt GivskudZoo/zootopia. Evt nye ”førstehjælpere” kan måske få lov til at deltage i Givskud Zoo´s kursusarrangementer? Lokalrådet vil tage initiativ til at afholde infomøde i samarbejde områdets foreninger l.
en gang her i efteråret. Borgerforeningen har vist interesse for mødet.
Bygningsskader ved det pågældende kryds. VK er forelagt problemet og forespurgt, hvilke
foranstaltninger, man evt. vil iværksætte. - Trafikanterne kører stadig for stærkt gennem
Givskud- Henvendelse til VK: Hvad med at opsætte nogle af de såkaldte ”stærekasser”! - Meget vand i grøften ved cykelstien ved Givskud sø. - Måske bør Vejle kommune opsætte
et rækværk. - ”Blaffersted”. På eksempelvis face book kan en borger efterlyse samkørsel
til en bestemt destination: Er der i nærområdet en bilist, der skal samme sted hen, kan den
pågældende blive samlet op på ”Blafferstedet”, f. eks p-pladsen på torvet.
Toiletbygning: Vi afventer en ” pæn” omtale i avisen. - Træer omkring stadion: VK løser
opgaven til efteråret. – Fortove: VK planlægger opgaven udført i 2020-21. Ved samme
lejlighed inddrages en placering af flagbøsningerne. - Der forelægger en skitse til udsmykning af forsamlingshusets gavl. (lokale motiver) Pris: kr. 18.000.Zootopia har givet tilsagn
om at støtte projektet med kr. 12.000. Lokalrådet bakker op om forslaget og vil evt. støtte
med 3.000 kr. Shelterpladsen: Mange besøgende turister. Infotavlen er blevet ajourført. Det grønne bylaug: Stor ros til Poul Hansen for det store arbejde han udfører, bl.a. rengøringen af plintene på torvet.
Givskud sø. Bjarne kontakter Gert Hansen for at drøfte evt. muligheder - Mødesteder: der
etableres mødested ved petanquebanen. Enkelte bænke (m. ryglæn) bør placeres et par
steder rundt i byen (hva`med zebrastribede?) - Placeringsforslag efterlyses.

Referat: Arne Andersen
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10.

NYT FRA ULN/VK:

-Kursustilbud, Trivselspilot
- Udvikling af lokal turisme/autocampere.
- Biodiversitetsplan 2020-24, - høring
-

11.

EVENTUELT:

- Næste, dato? Hvem tager brød med?

Kursustilbud: deltagelse overvejes.
Udvikling af lokal turisme: autocampere: mulighed v. Zootopia.
Biodiversitetsplan: Kommunen har sendt biodiversitetsplan 2020 -24 ud til høring.

Bjarne aflægger et lille ”besøg” hos Give Huset.
Vejle kommune afholder borgermøde den 10. september om Natur- og Friluftsstrategi. Fra lokalrådet deltager Anne-Dorthe og Jens Chr.
Orientering om Vejle kommunes boligpolitik
Elin Søbye deltog i mødet. Her orienterede hun om de spændende planer vedrørende et
udendørs fitness-anlæg på sportspladsen ved Løveparkvej. (pris ca. kr. 700.000) - Desværre trækker det i langdrag med en byggetilladelse fra kommunen.
Næste møde: Mandag den 23. september. Brød: Lars.

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Arne Andersen
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