Givskud lokalråd
Rådsmøde mandag den 23. sept. 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. BOLIGPROJEKT:
Møde med VK den 19. sept. aflyst
. Vedhæftet forslag til nye datoer!
Bjarne orienterer.

VK/ULN ønsker at orientere lokalrådet om status på boligprojekt ved et møde. Forslag til
mulige datoer er fremsendt. Vi vil foreslå at det bliver torsdag den 24/10 kl. 16.00, således
at mødet kommer til at ligge forud for Givskud/Riis Invest´s arrangementet samme dato kl.
17.30-22.00. Fra VK, deltager Peter Sepstrup, ULN, Lars Buksti, planchef samt Thyge Bjerring, formand for ULN:
Fremsendt regning (kr. 7300) fra Give Huset betales i første omgang af lokalrådet, men vi
vil afsøge mulighed for at ULN dækker udgiften, som de tidligere har lovet.

2. AFKOBLING AF REGNVAND
- 5. sept. blev aflyst, - Afvente mødedato fra
VK. Bjarne Orienterer.

3. VÅDOMRÅDEPROJEKT:
- Kort orientering

4. FORSAMLINGSHUSGAVL
- Orientering v. Bjarne

5. DANMARK REDDER LIV:
- Kontakt til organisationen vedr. infomøde

6. BYENS FORSKØNNELSE:
- Toiletbygning v/torvet, - henv. til Børge Larsen/Jim Hoff, VAF

Mødet den 5. sept. er aflyst pga. at VK ønsker mere tid til beregninger i forhold til en løsning på overløb til Givskud bæk og afkobling af regnvand. Afventer ny dato fra VK, så vi
kan få afklaret de økonomiske omstændigheder, ikke mindst af hensyn til entreprenøren/kloakmesteren.
Simon Bo Sørensen fra Naturstyrelsen oplyser at man afventer et svar fra Landbrugsstyrelsen, som skal godkende bevillingen til projektet. Der vil formentlig gå yderligere 2 til 3 mdr.
før vi får svar. Af hensyn til de involverede lodsejere i projektet kan vi kun håbe på en snarlig afklaring.
Fint og farvestrålende, vejrbestandigt maleri med lokale motiver. - Pris: kr. 18.000.- Finansiering: Givskud Zoo, kr. 12.000 / Forsamlingshuset: kr. 3.000 / Lokalrådet kr. 3.000. Jim
Hoff fra Give Avis var inviteret til opstart og igen ved afslutningen af projektet.
Allerede en del lokale ”Førstehjælpere” - Sammen med Borgerforeningen og GUF rettes
der en henvendelse til organisationen ”Redder Liv ” angående et info-møde. - Kurser kan
måske ske i et samarbejde med Givskud Zoo.
VAF ” rykkes ” igen vedrørende problemet angående vinterlukning af toiletterne. Ud over
henvendelse til Børge Larsen er der nu også rettet henvendelse til Jim Hoff.
Enkelte lavthængende grene fra træerne i Anlægget saves ned.
Vi afventer stadig at Evodek får udskiftet madpakkehusets tag.
Lokalrådet afventer stadig svar fra VK mht. anmodning vedr. risikoen forbundet ved den
nyetablerede grøft ud for Givskud sø.

7. STIGRUPPEN:
- Nyt medlem af stigruppen
- Kontakt til lodsejer
- Etablering af sti/Givskud Sø

8. NYT FRA ULN/VK:
- Formandsprofil i VAF
- Landdistriktskonference 28. okt. i Vingsted
(Erhvervsstyrelsen)
- LIV og LAND, nyhedsbrev (Erhvervsstyrelsen)

9. AFSLUTTEDE MØDER:
- Møde den 10. sept. om VK´s forslag til ny
Natur- og Friluftsstrategi i Vejle kommune.
Dagsorden: Bjarne Østerlund

Nyt medlem: Magnus Poulsen. - Bjarne indkalder til et sti-gruppemøde med lodsejeren Gert
Hansen, med henblik på afklaring om en evt. sti forbi Givskud sø og op langs Givskud bæk
mod nord. Vores bypedel Poul Hansen har også indvilget i at hjælpe med praktiske opgaver i stigruppen.

ULN har iværksat et portræt serie af kommunens lokalrådsformænd. ULN har lavet aftale
med en journalist fra VAF mht. serien. Omtalerne vil dels blive offentliggjort i de lokale ugeaviser og dels i en særudgave af VAF mellem jul og nytår. Bjarne er blevet interviewet, hvor
han bl.a. fik lejlighed til at redegøre for hvordan Givskud Lokalråd arbejder og eksempler på
hvilke projekter der arbejdes med.
Erhvervsstyrelsen afholder et ”Landdistriktsmøde” i Vingsted den 28. oktober 2019. Deadline for tilmelding den 14. oktober 2019.
Natur- og miljøudvalget i Vejle kommunes har udarbejdet et udkast til en ny Natur- og Friluftsstrategi 2019. I et orienteringsmøde i Vejle den 10. sept. deltog ca. 30 deltagere, heraf
Anne-Dorthe og Jens Chr. fra lokalrådet i Givskud. Deltagerne var primært fra Vejle by,
hvilket i al for høj grad kom til at præge mødet. Udkastet bærer præg af at man vægReferat: Arne Andersen
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Givskud lokalråd
Orientering Anne-Dorthe og Jens Chr.

10.

EVENTUELT:

- Kommunikationsgruppen, møde fastlægges
snarest mulig
- Næste, dato? Hvem tager brød med?

ter/prioriterer naturen omkring Vejle by og fjord samt ådal. Naturen i hele den vestlige del af
kommunen, herunder i landdistrikterne omtales kun sporadisk. Lokalrådet besluttede at
Bjarne indsender svar/kommentarer til udkastet inden den 25. september.
Forslag til møde i kommunikationsgruppen: 22/10 eller 28/10. Bjarne afklarer hvilken
dato og indkalder gruppen.
Givskud / Riis Invest: Jens Chr. orienterede omkring mødet den 24/10 kl. 17.30- 22.00 i
Givskud Zoo. Det foreløbige program omfatter flg.: let anretning / kort orientering / besigtigelse af det nye anlæg for brillebjørne / Brainstorming i 5-6 grupper.
Der forventes ca. 30 deltagere i alt, hvilket forhåbentlig udløser en masse gode ideer og
projekter. - Pris/ deltagerbetaling: kr. 200.
Invitation fra Klub 92. - Bjarne har lovet at fortælle om Givskud lokalråd den 19. marts
2020.
Lokal turistservice: ULN(VK) arbejder med et pilotprojekt mht. mulig etablering af cykelstationer 6 forskellige steder i kommunen. Givskud Zoo/Danhostel Givskud Zoo har lagt billet
ind på en af stationerne. VK har afsat 329.600 kr. til etablering af de 6 stationer.
Ligeledes arbejder ULN(VK) med oplæg til en autocamperstrategi også i landdistrikterne.
Givskud er udpeget som en relevant potentiel mulighed. En bynær placering i Givskud
kunne være tæt på Givskud Zoo/Danhostel.
Næste møde: tirsdag den 29. oktober. - Brød: Arne.

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Arne Andersen
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