Givskud lokalråd
Rådsmøde torsdag den 19. dec. 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:
- Status ved Bjarne

2. RIIS-GIVSKUD INVEST
-Jens Chr. orienterer

3. DELEBILORDNING/NABOGO:
- Delebil: Kort orientering v. Jens Chr.
- NaboGo: orientering v. Bjarne

4. DM I CYKELLØB 2020:
- Bjarne orienterer vedr. forløbet.
(referat er sendt ud)

5. LOKAL AFKOBLING AF REGNVAND:
- Arbejdsgruppen orienterer vedr, mødet den
5. december
(referat er sendt ud)

Projektet kører efter den kommunale ”drejebog” - Temamøde (VK) den 14 januar: ”Nye
boliger på landet” - Indbydelse følger. - Spørgsmålet om forskellige boligstørrelser blev rejst
(indflydelse på økonomien). - Opfølgning herpå, når det relevante bygherre /boligselskab
får opgaven.
Riis-Givskud Invest arbejder videre med forskellige lokale initiativer/projekt muligheder.
Man vil løbende sikre kontakter til VK omkring lovgivning mv. Steffen har ønsket at træde
ud af arbejdsudvalget. I stedet foreslog og valgte lokalrådet Rasmus som hans afløser i
udvalget.
Delebil (byens bil, der kan bookes) Ideen blev præsenteret på julemessen. - God og central
placering af delebil kunne f.eks. være ved Go On tanken med accept fra ejeren. - En betingelse for opstart: Kr. 30.000, der skal rejses via sponsorater.... de to første er allerede i hus.
NaboGo (samkørsel): En mulig ide, der drøftes med den pågældende udbyder til foråret.
GUF, Borgerforeningen og Lokalrådet er blevet kontaktet af Give Cykelklub v. Kurt Gjødsbøl. Givskud vil blive berørt i forbindelse med DM i landevejscykling 2020 som afvikles fra
den 18. – 21. juni 2020. Den 18. vil der være enkeltstart gennem byen og den 20. og 21. er
der linjeløb også gennem byen. De tre foreninger har alle givet tilsagn om at stille med 1520 frivillige hjælpere. - Da nogle af løbene sikkert vil få helikopterdækning vil der være en
oplagt mulighed for af præsentere vores landsby. Ideer hertil drøftes senere.... bl.a. kunne
skolens elever måske deltage med et spændende og sjovt arrangement
Lokalrådet havde møde med VK/Vejle spildevand den 5. dec. Et yderst vellykket og konstruktivt møde, hvor mulighederne for at få taget hul på LAR (Lokal Afkobling af Regnvand)
i Givskud blev drøftet herunder også i forbindelse med det planlagte byggeprojekt v. Elmelunden. Desuden blev der præsenteret nogle løsningsforslag mht. overløbsproblematikken
til Givskud bæk. VK/Vejle Spildevand har i forbindelse med Givskud bæk en deadline i
2021, som skal overholdes i forhold til Statens Vandplan. Derfor vil man sætte forskellige
tiltag i værk i 2020: ombygning/tilpasning af rørdimensioner og pumpehus ved regnvandsbassinet v. Vejlevej, samt en udvidelse af det sydlige regnvandsbassin vest for Tofthøj
Møllevej. Desuden vil det ” offentlige regnvand” (fra gader og stier) kunne medvirke til at
afhjælpe problemet gevaldigt, da denne mængde udgør ca. 30 % af den totale mængde,
der skal afkobles. En væsentlig tiltag vil være at byens borgere indgår i en frivillig individuel
afkobling af regnvand. Det blev derfor på mødet aftalt at afholde et borgermøde i Givskud i
foråret 2020 med flg. dagsorden:
Kort orientering vedrørende overløb til Givskud bæk
Orientering om første del af projektet til forbedring (Hvad kommer der til at foregå med
etableringen af ny ledning mv)
Orientering om LAR, samt muligheder for tilskud til LAR-løsninger.
Evt. erfaringer fra andre borgere, der har etableret LAR anlæg.
Orientering om mulighederne for et fælles projekt, hvor vejvand indgår.
Demonstration af nedsivningstest ved kloakmester på lokal lodsejers grund.
Lokalrådet tilsluttede sig ovenstående dagsorden.

6. BYENS FORSKØNNELSE:
- Storke v. byens indkørsler.

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Opstilling af en stor stork ved indkørslen til Givskud – både fra Riis og Harresø- siden. I
forbindelse med storkene opsættes der nogle skilte, der viser, hvor mange piger og drenge,
der er født I sognet i det pågældende år. - Tilsagn fra Helle Lund vedrørende storkefremstillingen.
Referat: Arne Andersen
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- Referat fra mødet den 24. nov.
(referat er sendt ud)

Stigruppen har afholdt møde den 24. nov. Der blev gjort status på igangværende stiprojekter herunder Pottervejsporet og Frydensbjergvejsporet. På mødet blev der også drøftet
muligheden for at inddrage et stiforløb langs Givskud bæk (langs boligprojektarealet), dvs.
fra Pottervej og nordpå til Vejlevej. Det blev også besluttet at første opgave vil være at anlægge en bro over bækken/grøften ved Vejlevej til Givskud sø.

8. NYT FRA ULN/VK:

Ny samarbejdsaftale med ULN (VK) for perioden 2020-2022 blev godkendt og fremsendes
m. formandens underskrift til forvaltningen.

7. STIGRUPPEN:

- Samarbejdsaftale 2020-2022Møde med
ULN i 2020, datoer?
- Nytårskur d. 7. jan. 2020, kl.15-17

Desuden har vi modtaget et ”Årshjul” fra ULN med datooversigter vedrørende diverse
arrangementer, kurser, møder mm.
Lokalrådet har modtaget ULN´s nyhedsbrev.
ULN´s politikere ønsker at møde lokalrådet i 2020. Givskud Lokalrådet vælger at holde
mødet sammen med lokalrådene fra Thyregod-Vester og Kollemorten-Vonge. Vi vil lægge
et ønske ind på at holde mødet i juni måned 2020.
Grønt Forum inviterer til årsmøde den 28. januar 2020 i Spinderihallerne i Vejle.
VK invitere til inspirationsmøde om seniorbofællesskaber den 28. januar i Huset i Give.

9. EVENTUELT:
- Næste møde januar 2020.
- Dato og hvem tager brød med?
-

Juleafslutning

Vådområdeprojektet: Simon Sørensen fra Naturstyrelsen har først på ugen pr. telefon
meddelt, at Landbrugsstyrelsen har godkendt den økonomiske ramme for vådområdeprojektet langs Givskud bæk og Kulstrømmen. Der vil tilgå lodsejerne brev først i januar og
derefter vil Jordfordelingskontoret i Tønder (afd. under Landbrugsministeriet) påbegynde
forhandlinger med de enkelte involverede lodsejere.
Lars oplyste, at de bestilte vejviserskilte nu er ved at være klar til at blive stillet op i det
kommende forår. Klistermærkerne med de forskellige geografiske lokaliteter- incl. kmafstand – er klar til at blive monteret. Endelig placering af vejviser afklares senere.
Næste møde: Tirsdag den 21. januar kl. 19.00
Brød : Jens Chr.

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Arne Andersen
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