Givskud lokalråd
Rådsmøde onsdag den 20. nov. 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:
- Kontakt til Peter Sepstrup.
- Forløbet op til nu v. Bjarne

Svarskrivelse til Peter Sepstrup skulle måske have været knap så”krads”da nogle af rådsmedlemmerne var mere tilfredse med VK´s forslag til det fremlagte boligprojekt. Derfor
skulle skrivelsen nok have været fremsendt til en godkendelse blandt rådets medlemmer
med evt. kommentarer – Peter Sepstrup har orienteret Lars Buksti om skrivelsen. Bjarne vil fortsat ”holde linjen varm”.

2. RIIS-GIVSKUD INVEST

Indledende møder er under forberedelse, bl.a. mødes man den 21. november 2019.

- Steffen og Jens Chr. orienterer

3. DELEBILORDNING:
- Kort orientering v. Steffen og Jens Chr.
- Stand ved julemarkedet.
- NaboGo, samkørsel – Bjarne orienterer

God ide: Lejebil (benzin) – app: ”Byens bil”. - Holdested: Go-on. - Startkapital: kr. 30.000,
der kan reklamefinansieres. - Ideen vil blive præsenteret i forbindelse med lystændingsfesten i Hallen, hvor firmaet ”Byens bil” vi være til stede med supplerende oplysninger, brochurer mm. - Lokalrådet har i den forbindelse reserveret 2 stande.... betaling herfor tombolagevinst (gavekort: Birte Olesen.) Bjarne vil indkøbe gavekortene.
NaboGO: Et koncept som går ud på at organisere samkørsel. Bjarne holder et møde med
firmaet NaboGo med henblik på yderligere oplysninger.

4. HUNDESKOV:
- Bjarne orienterer vedr. forløbet.

5. LOKAL AFKOBLING AF REGNVAND:

Godt og spændende initiativ. Desværre er der ikke opbakning til en etablering i Givskud
Lystanlæg, bl.a. pga. for lille et areal på 2500m2. Lokalrådet har forespurgt VK mht. placeringen. De oplyser at der pt. ikke er midler til flere hundeskove. Derudover har lokalrådet
forhørt sig både hos Givskud Borgerforening og GUF, som begge ikke finder det hensigtsmæssigt at anvende Anlægget til formålet. Der bør fortsat arbejdes med at finde et egnet
areal i eller omkring Givskud. Arealet bør være på min. 10.000 m2 (VK) og en anlægsudgift
vil beløbe sig til ca. kr. 100.000. Desuden skal der driftsmidler til en hundeskov.
VK fremsender forslag til mødedato snarest. Arbejdsgruppen inviteres til et møde hos VK i
Vejle.

- Møde med VK, dato?

6. BYENS FORSKØNNELSE:
- Lavthængende grene, udført
- Vejvisere?
- Flagstænger?

Lavthængende grene: er udført af VK. Bypedellen kunne have anvist nogle supplerende
ønsker, men blev desværre ikke kontaktet inden arbejdet blev udført.
Vejviserskilte: Jf. Lars er de ved at blive produceret.
Flagstænger: Borgerforeningen er tovholder. De bør kontaktes mht. det videre forløb. Det
anbefales at man bruger professionel hjælp til at etablere hullerne til flagstængerne. Givskud Zoo bør evt. kontaktes igen mht. støtte til projektet.
Huller i vejrabatterne langs Hærvejen mod Kollemorten er forsøgt udbedret uden gavnlig
effekt. Lokalrådet har henvendt sig til VK, som i første omgang svarede mhp. vedligeholdelsen af Hærvejen ml. Knudshøje og Harresø, dvs. grusvejen, og det var ikke spørgsmålet. Derfor har Lokalrådet rettet fornyet henvendelse til VK, men ikke umiddelbart fået svar
på den 2. forespørgsel.
VK – cykelstier. Der er ingen cykelstier på budgettet for 2020. – Østerhovedvej (Riis-Give)
er nr. 62 og Givskud-Jelling cykelstien er nr. 63 på listen. Der er altså lange udsigter mht.
disse projekter.
Fartbegrænsning Hvejselvej: Står som nr. 18 på listen over mindre projekter i kommunen, men kun de 9 første er blevet prioriteret på budgettet 2020.
Skolevejsprojekt, Vejlevej: Der er i 2020 prioriteret et skolevejsprojekt på Vejlevej i Givskud? Vi ved faktisk ikke helt præcist hvad det indebærer. Vi vil nærmere undersøge hvad
det går ud på.
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Infotavlen på shelterpladsen. Det har været en fin sæson. Pladsen har fungeret upåklagelig, dog er der et problem med glasset i lågen i infotavlen, - den er krakeleret og bør
udskiftes. Bjarne retter henvendelse til VK mht. problemet.

7. STIGRUPPEN:
- Organisering af gruppen

8. NYT FRA ULN/VK:
- Kommuneplan 2021-2033, Debatmøde den
28. nov. I Give.
- Nyhedsbrev fra ULN (er sendt ud)
- Samarbejdsaftale 2020-2022

For at skubbe Stigruppen lidt i gang igen, har lokalrådet (Bjarne) indkaldt gruppen til et
møde den 24. november. Gruppen består af Leif Kyed, Poul Hansen og Magnus Poulsen
samt Gerd Thisgaard. Gerd ønsker at overdrage tovholderfunktionen til en af de andre i
gruppen, men kan stadig spørges hvis der er behov. Der bør arbejdes videre med stiprojekterne, dvs. ”Pottervejstien” og Frydensbjergstien (langs Givskud bæk mod nord) incl. en
forbindelsesbro til søen ved Vejlevej. Lodsejer Gert Hansen overvejer stadig muligheden
for en sti langs Givskud Bæk.
Kommuneplan 2021-2033: VK afholder en række orienteringsmøder, bl.a. et i Give den
28. november. Ud fra invitationen fremgår det, at emnerne vil være orienteret omkring Give
by. Lokalrådet i Givskud finder det derfor ikke interessant at deltage.
Nyhedsbrev fra ULN: Er tidligere fremsendt til medlemmerne.
Samarbejdsaftale 2020-2022: Nuværende aftale løber til og med 2019. Vi afventer en nu
aftale for 2020-2022 fra ULN.
Høringssvar Natur- og Friluftsstrategi 2019: Natur- og Miljøudvalget har behandlet høringssvarene, herunder også svaret fra Givskud Lokalråd. Det er tilfredsstillende at se at
man har lyttet til et par af vores ankepunkter/kommentarer, således at de nu vil blive integreret i den nye strategi.

9. EVENTUELT:

Vådområdeprojekt: Jens Chr. har talt med Naturstyrelsen som lover svar inden jul.

- Juleafslutning, dato?
- Hvem gør hvad?

Cykelløb gennem Givskud i 2020: møde med Give Cykelklub (Kurt Gjødsbøl) For lokalrådet deltager Bjarne og for GUF deltager Elin Søbye? Mødedato fastsættes snarest.
”Danmark redder liv” - et vellykket arrangement den 31.oktober i Forsamlingshuset. Organisationen har en stand i forbindelse med julemessen i Hallen den 1. dec.
Juleafslutning / næste møde: torsdag den 19 december kl. 19.00.
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