Givskud lokalråd
Rådsmøde tirsdag den 25. feb. 2020, 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. RIIS-GIVSKUD INVEST
- Jens Chr. orienterer om mødet med Richard
den 5. februar vedr. bymidten og dagligvarebutik mv.

Arbejdsgruppen har haft et møde med Richard mht. arealet på hjørnet af Vejlevej/ Løveparkvej mhp. placering af en evt. dagligvarebutik. Arealet er ikke til salg, da Zootopia ønsker, at der skal være frit udsyn over mod parken. Desuden er det et vigtigt p-område vedrørende parkens gæster.
Arbejdsgruppen fortsætter med at arbejde på at afklare flere muligheder vedrørende bymidten/dagligvarebutik, herunder flg.:
Møde med Dagrofa snarest muligt. Drøftelse af Dagrofa´s markedsundersøgelse, samt
hvilke vilkår og betingelser Dagrofa vil stille for at gå ind i projektet.
Henvendelse til Real Dania: Betinger nok, at vi tænker i et større idemæssigt perspektiv
mht. et projekt, hvor fornyelse og totalmodernisering af en landsbymidte kunne være grundlaget for en nytænkning omkring landsbyernes bymidter,

2. AFKOBLING AF REGNVAND:
- Orientering ved Bjarne
- Henvendelse til Givskud skole.

Løbende kontakt med repræsentanter fra Vejle kommunes afdelinger Miljø og Teknik samt
Vejle spildevand. VK har nu henvendt sig vedr. spørgsmålet omkring afkobling af regnvand
fra de offentlige veje og arealer, herunder Vejlevej og Sidelinsgade. Besigtigelsesmøde vil
blive aftalt snarest. - Spændende udsigter, der måske kan kombineres med tiltrængte anlægsrenoveringer, herunder ikke mindst skæve fortove.
Henvendelse til Givskud skole vedrørende orientering om LAR har givet en positiv tilbagemelding. - Tidspunkt for infomøde aftales snarest.

3. VÅDOMRÅDEPROJEKT:
- Orientering v. Jens Chr.

4. DM I CYKELLØB 2020:
- Infomøde den 17. februar. Bjarne orienterer

5. DELEBILSORDNING OG SAMKØRSELSAPP:
- Møde med sponsorer den 5. feb. vedr. Byens bil. Jens Chr. orienterer.
- Samkørselsapp. Ved Bjarne

6. ÅRSMØDE:
- Status ved Bjarne
- Dirigent? Regnskab?
- Praktisk arrangement, hvem gør hvad?

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Naturstyrelsen har i slutningen af november 2019 fået økonomisk tilsagn til realisering af
vådområdeprojektet. Man går nu i gang med realisering af projektområde 1 på 96,66 ha. Projektet finansieres med midler fra EU´s Landdistriktsprogram og Miljø og Fødevareministeriet. Projektet omfatter en del af Givskud Bæk opstrøms, samt områder langs Kulstrømmen og vest for Bjerlev Hede. Man vil nu, sammen med en medarbejder fra Jordfordelingskontoret i Tønder, besøge de berørte lodsejere.
Mht. DM i cykelløb 18-21 juni, blev infomøde afholdt den 17/2, hvor Kurt Gjødsbøl (fmd. for
Give cykelklub) gav en grundig orientering om stævnet. - Der blev givet tilsagn om at Givskud kan stille med ca. 15 frivillige hjælpere til opsætning af afspærringsmateriel mv. samt
som flagposter. På nær fredag går ruterne gennem Givskud. Søndag vil der være helikopterdækning og direkte TV- transmission. - Hvis man ønsker at tilmelde sig som frivillig hjælper, kan dette ske til Søs Christiansen på tlf. 20162692.
Delebilsordningen ”Byens bil”: 4 lokale sponsorer har givet tilsagn om at støtte projektet
(kr. 30.000). Reklamestreamers fra sponsorerne placeres på bilen, der kommer til at holde
på tankens p-plads. Her vil der blive opstillet et skilt med navnene på de 4 sponsorer + tekst
for baggrund mv. Projektet forventes at kunne starte den 4. april 2020. - Give Avis kontaktes vedrørende avisomtale.
Samkørselsappen NABOGO: Bjarne tager kontakt til NABOGO og konceptet vil ligeledes
blive nævnt på Årsmødet.
Dirigent (?) Bjarne sørger for en aftale
Richard omdelte og omtalte regnskabet. Dette videregives til revisorerne med henblik på
underskrift, så det er klar til årsmødet.
Praktisk arrangement: Grethe
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7. NYT FRA ULN:
- Boligkonference i Vingsted, den 24. marts.
Tilmelding?
- Årsrapport til ULN, senest d. 1. april
- Møde med ULN den 8. juni 2020,
- Andet fra ULN
- Anlægsprojekter fra Natur og friluftsliv

8. AFHOLDTE- OG KOMMENDE
MØDER:
- Koordineringsmøde med foreningerne den
4. februar.
- Møde i Club 92 den 19. marts.

9. EVENTUELT:
- Henv. fra Jørgen Nielsen.

Boligkonference: Foreløbig tilmeldte: Bjarne, Erik og Jens Chr.
Årsrapport (ny, elektronisk udgave) fremsendes sammen med regnskabet. Deadline den 1.
april 2020.
De tre lokalråd. Vonge/ Kollemorten, Thyregod/Vester samt Givskud afholder mødet den 8.
juni 2020 med ULN i Givskud. - Bjarne sørger for at booke lokale.
Vi har modtaget en Hvidbog fra ULN. - Bogen er udarbejdet på baggrund af en række cafemøder i efteråret 2019 og omhandler primært de 4 centerbyer samt Vejle.
Koordineringsmøde: De forskellige foreningers møder / arrangementer blev plottet ind på
en årskalender. - Denne har efterfølgende været rundsendt til en endelig godkendelse.
Møde i Klub 92: Bjarne vil fortælle om Givskud Lokalråd

En henvendelse til VK: Mangelfuld vedligehold af byggegrundene i Elmelunden: Svar fra
kommunen: Kan vi finde en lokal person, der vil tage sig af lidt græsslåning mm. vil kommunen sørge for en passende aflønning. Rasmus vil følge op på sagen og evt. finde en
aktør.
Lokalrådet har fået en henvendelse fra Jørgen Nielsen mht. om lokalrådet vil medvirke til
oprettelse af en støtteforening i forbindelse med kørsel for skolens elever til svømmeundervisning i Thyregod. Ud fra tilbagemeldinger til lokalrådet, har vi skønnet at vi ikke umiddelbart kan støtte ideen, da den nuværende praksis synes at fungere tilfredsstillende.
Påkørt træ i Kirkegade vil blive erstattet af VK.
Årsmøde torsdag den 26 marts kl. 19.00 i Forsamlingshuset.

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Arne Andersen

20200225 Givskud Lokalråd-dagsordenreferat

Side 2/ 1

