Givskud lokalråd
Rådsmøde tirsdag den 29. okt. 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:
- Evaluering af mødet med VK den 24. oktober
- VK dækker ekstra udgift til tegninger

2. RIIS-GIVSKUD INVEST
- Evaluering af mødet den 24. oktober
- Faktura fra Zoo på deludgift til mødet!
- Steffen og Jens Chr. orienterer

3. VÅDOMRÅDEPROJEKT:
- Kort orientering

4. KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
- Bjarne orienterer vedr. mødet den 22. sept.

5. DANMARK REDDER LIV:
- Orientering omkring arrangementet den 31.
oktober i Forsamlingshuset

6. BYENS FORSKØNNELSE:
- Toiletbygning v/torvet, møde
- Lavthængende grene, anmeldt
- Grøft ved Givskud sø, svar fra VK
- Placering af bænke i byen

Mødedeltagere: Lars Buksti, planchef (VK) – Peter Sepstrup (ULN) og Thyge Bjerring (udvalgsformand for ULN). Lars Buksti præsenterede det kommunale forslag. På et udarbejdet, medbragt kort viste han VK s forslag: 3 x ”boligrækker”, hver med 5 sammenhængende boliger, 15 i alt. Et forslag, der er milevidt fra de lokale ønsker/forslag, der indeholder
fritliggende, gerne alternative boligtyper i naturen. - Det virkede som om, at Lars Buksti ikke
havde fået kendskab til vore projektønsker. - Den nuværende udstykning med de 12 parcelhusgrunde skulle bibeholdes. - Vores ønske om en sti langs bækken var ikke medtaget
– heller ikke en slyngning af bækken. Det var skuffende, at vores forslag/tema fra ” Den
store ide” (konkurrencepræmie kr. 126.000) ikke var til at få øje på. - Bjarne kontakter udvalgsformanden for ULN med henblik på en drøftelse af sagen.
”Fremtidsseminaret” blev et vellykket og positivt arrangement afviklet i en afslappet og
behagelig atmosfære med 21 deltagere i alt. - Arbejdsgruppen ønsker en dialog med borgere og erhvervsdrivende med henblik på at afdække lokale tiltag/projekter. I de afsluttende
gruppemøder kom der mange forskellige ideer/forslag ”på bordet”. På sit næste møde vil
arbejdsgruppen Riis-Givskud Invest gennemgå/koordinere/tilpasse og vurdere de realistiske muligheder for at kunne arbejde videre med de enkelte ideer.
Medarbejder fra Landbrugsstyrelsen har været på rekognoscering i området- tilsyneladende for at sikre, at der er tilstrækkeligt med jord til jordfordelingen

Lokalt ønske: Etablering af den tredie infoskærm i Givskud, der skal placeres ved indgangen til Hallen således, at de mange forbipasserende ”fanger” budskabet. - På grund af
placeringen udenfor og en sikring mod hærværk, vil prisen blive på ca. kr. 35.000. - Givskud Hallen og GUF vil prøve finde finansieringen. Mulighed for at købe et ”nyhedsspot”
(annonce) , der vil køre i området i en måned, f.eks. annoncering for Kandisfesten (vil koste
kr. 1.800) Der er nu etableret en kalenderfunktion på Givskud dk. , hvilket kræver en Googlekonto for at få udgang til at lægge planlagte arrangementer ind. - Annoncering af udvalgte
arrangementer vil stadig komme på ”nyhedsrullen” på hjemmesiden. - Nyt medlem af
gruppen: Bo Them Jensen
Forhåbentlig med mange deltagere. - Der serveres kaffe med brød i forbindelse med arrangementet.

Toiletbygningen er desværre lukket om vinteren. - Møde angående problemet med Børge
Larsen (VAF). Gerda Jørgensen formand for Teknisk udvalg (VK), Poul Hansen (bypedel)
samt Bjarne Østerlund. - Problemstillingen blev drøftet og belyst uden at Gerda Jørgensen
kunne give nogle konkrete løfter, men hun lovede at rejse problemet over for de andre
implicerede fagudvalg i kommunen.
Lavthængende grene: Lena Månson (VK) hat lovet at tage sig af sagen.
Grøft: svar fra VK, der mener, at der ikke skulle være nogen risiko for evt. ulykker, hverken
med børn eller biler.
Bænke og placering af bænke: Anne-Dorthe kontakter lokal ”håndværker” med henblik
på om vedkommende kan producere nogle gode solide bænke.
Storke ved byen indkørsel: Anne-Dorthe kontakter lokal kreativ person som måske kan
producere storkene.
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Givskud lokalråd
Huller langs Hærvejen: (strækningen mellem byen og mod nord mod Kollemorten) rabatterne er ikke i orden. En udvidelse af vejbreden kan ikke anbefales, idet det muligvis kan
være med til at motivere bilisterne til at forøge hastigheden. - Bjarne retter henvendelse til
VK´s vejafdeling.

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

8. NYT FRA ULN/VK:
-Høringssvar sendt mht. ny Natur- og Friluftsstrategi.

9. HUNDESKOV:
-Henv. fra lokale borgere mht. et ønske omkring en hundeskov.

10. EVENTUELT:
-Årets Lystændingsfest, (formøde i aften den
29. okt.)
- Næste, dato? Hvem tager brød med?

Den pågældende lodsejer er endnu ikke helt afklaret mht. vores ideer og ønsker, men har
dog givet grønt lys til at kigge på adgangen fra Vejlevej og ned til Givskud bæk og søen.

Høringssvar er indsendt til VK. Vi har fået kvittering for at de har modtaget den. Afventer
svar, når udvalget for Natur og Miljø har drøftet de indkomne svar og den nye strategi.
?
3 medlemmer fra den lokale idegruppe deltog i mødet. Her fremlagde de deres ønske om
en lokal hundeskov, der skulle etableres centralt i Givskud – i gåafstand – så børn og ældre
havde den indenfor en fornuftig rækkevidde. - Gruppen havde været i forbindelse med Vej
& Park (VK) og havde fået oplyst forskellige krav til hundeskoven og priser på hegning. VK
har oplyst at prisen for hegning er ca. 100.000 kr. – VK har derudover anbefalet at der i
tilknytning til hundeskoven bør være mulighed for parkering og toiletter. - Gruppen havde
medbragt et forslag til en hundeskov på 2.500 m2 placeret i bunden af Anlægget mod nord,
en størrelse, der nok lige er i underkanten. Iflg. lokalrådet har VK tidligere anbefalet en min.
størrelse på hundeskove på 10.000 m2. Gruppen oplyste, at der var bred lokal opbakning
til ideen og mente, at der ville være mange frivillige, der ville tage del i det praktiske omkring etableringen. – Grundlæggende kan Lokalrådet bakke op om ideen med en hundeskov, men vil dog gerne undersøge alternative muligheder for placeringer. Anne-Dorthe og
Bjarne vil undersøge forskellige placeringsmuligheder. - Sagen følges op på det næste
rådsmøde.
Stand ved lystændingsfesten? Lokalrådet overvejer om vi skal være med. Forslag til tema:
”En lokal dele- elbil ” til udlejning. - Jens Chr. undersøger hvilke muligheder der er i markedet.
Næste møde. Onsdag den 20. november kl. 19.00
Brød: Anne-Dorthe
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