Beretning
Lokalrådets årsmøde, torsdag den 26. marts 2020. *)
LOKALRÅDETS SAMMENSÆTNING OG AKTIVITETER:
Siden sidste årsmøde har der været afholdt 10 ordinære møder i lokalrådet, - det samme som sidste år.
•

Efter årsmødet 2019 konstituerede lokalrådet sig den 10. april 2019 som følgende:
o Formand Bjarne Østerlund
o Næstformand Anne-Dorthe Poulsen
o Kasserer Richard Østerballe
o Sekretær Arne Andersen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Grethe Hansen, Jens Chr. Mathiasen, Rasmus Vemmelund, Steffen Kjær
Johansen og Lars Graver. Dvs. der var genvalg på alle poster.
De 10 ordinære møder er nødvendigvis ikke et retvisende billede af lokalrådets aktivitetsniveau, idet der
har været afholdt en lang række møder i underudvalg/arbejdsgrupper. Her er et udsnit af hvilke
udvalg/arbejdsgrupper der har været i gang (og som fortsat er i gang):
•

Arbejdsgruppen som har arbejdet med projektet med overskriften: ”Fællesskaber i naturen, - en ny
bydel i Givskud”, dvs. etablering af lejeboliger på den kommunale udstykning Elmelunden.

•

Kommunikationsgruppen som løbende drøfter hjemmesiden, Givskud.dk, Facebooksiden ”Det sker
i Givskud” og infotavler.

•

Gruppen som har drøftet vådområdeprojektet i relation til Givskud bæk og Kulstrømmen med
Naturstyrelsen og Vejle kommunes Natur- og miljøafdeling.

•

Den nystartede gruppe Riis-Givskud Invest som arbejder med modernisering af bymidten mv.

•

Arbejdsgruppen vedr. afkobling af regnvand (LAR) i samarbejde med Vejle Spildevand/Vejle
kommunes Natur og miljøafdeling.

•

En gruppe som har arbejdet med Delebilsordning og samkørselsapp.

•

Stigruppen, som i perioden har kørt lidt på lavt blus men som nu er i gang igen.

Derudover har lokalrådet naturligvis deltaget i en række møder i relation til det kommunale udvalg for
Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) samt møder med andre kommunale afdelinger. Desuden har der
været en del aktiviteter i forhold til Givskuds andre foreninger, hvor vi har deltaget.
VISION, STRATEGI og HANDLINGSPLAN:
•

Lokalrådets VISION 2018-25 er fortsat at lokalområdet Givskud skal være et moderne
landsbysamfund med Givskud by som ”Den grønne landsby”. Visionen omfatter en forventet vækst
af indbyggertallet fra de nuværende ca. 1250 til ca. 1500 borgere i 2025.

•

Lokalrådets STRATEGI 2018-25 er at sikre udviklingen i Givskud området, så vi fortsat kan:
o Fastholde en fortsat positiv udvikling i områdets bosætning, dvs. sikre at der er mulighed for
at etablere nye leje- og ejerboliger, samt sikre at vi har en skole, børnehave og vuggestue
og en dagligvarebutik.
o Fastholde og tiltrække lokale service- og erhvervsvirksomheder
o Sikre at vi har en optimal infrastruktur af høj kvalitet, dvs. veludbygget vejnet, cykel- og
vandrestier og busforbindelser.
o Arbejde for en fortsat forskønnelse for byen og området, dvs. sikre og udvikle natur i
byrummet, bynær natur og naturen i det åbne land og herunder også en styrkelse og støtte
til vores grønne bylaug.
o Forsætte med at udvikle områdets turisme, dvs. udvikle og støtte vores nuværende
turistattraktioner med Givskud Zoo som den vigtigste, samt Hærvejen og Riis bakker.
o Udvikle og understøtte den gode udvikling, som sikrer et bredt kulturtilbud, det være sig
både sportslige, sociale samt fritidstilbud i det hele taget.
o Optimere og sikre vores kommunikation til alle borgere i lokalsamfundet via værktøjer som
hjemmesiden Givskud.dk, Facebook og anden form for info.

•

Ud over Lokalrådets Vision og Strategi 2018-25, så har vi haft en Handlingsplan 2019-20, som nu
skal opdateres og fornyes med Handlingsplanen 2020-21. Jeg vil undlade at gennemgå den gamle
handlingsplan og den kommende, idet de i stort omgang er identiske med årets aktiviteter som jeg
nævner nu.

•

HVAD HAR LOKALRÅDET ARBEJDET MED i 2019 OG HVAD SKAL VI I GANG MED I 2020?
Her er et udpluk af de ting vi har beskæftiget os med:

•

Vedr. boligprojektet ”Fællesskaber i Naturen – en ny bydel i Givskud” vedtog Vejle kommunes
økonomiudvalg den 20. maj 2019 at støtte byggeri af lejeboliger i mindre byer, herunder Givskud. I
Givskud er der tale om støtte på 2.287.000 kr. til alment boligbyggeri af 15 boliger på 80-90 m2 i
høj kvalitet og senioregnet. Tidsplanen for arealet nede ved Pottervej/Elmelunden er flg: I første
halvår 2020 godkendes lokalplanen for tæt lav bebyggelse og der findes en investor/boligselskab
som forhåbentlig er interesseret i at gå ind i projektet. Derefter kan byggeriet påbegyndes i andet
halvår af 2020. På et lokalt møde den 24. oktober 2019 orienterede Vejle kommunes planchef Lars
Buksti, lokalrådet om planerne. Planerne lå noget langt fra de skitser og ønsker som lokalrådet
tidligere havde fået udarbejdet, og det var vi jo nok lidt skuffede over, men også forberedt på.
Efterfølgende har vi drøftet ”skuffelsen” med planchefen og ULN og senest har lokalrådet her den
20. januar 2020 fået et nyt udkast fra planchefen, som viser en ny tilrettet plan. Vi har desværre
ikke fået tilsendt planen og de nye skitser, men jeg kan fortælle, at der nu arbejdes med en ændret
placering af boligerne på arealet, således at kommunen fastholder de 4 forreste byggemodnede
traditionelle grunde ud mod Pottervejen og så har man trukket de nye boligklynger lidt længere

mod vest på arealet, dvs. lidt væk fra Givskud bæk. I stedet har man foreslået etablering af en pæn
stor sø mellem bækken og arealet. Det ser umiddelbart spændende ud. Tidshorisonten taler iflg.
Lars Buksti stadig om opstart af byggeriet i slutningen af 2020.
•

Som nævnt på sidste årsmøde, så har lokalrådet etableret en arbejdsgruppe navnet Riis-Givskud
Invest. Gruppen består af 2-3 medlemmer fra lokalrådet samt 2 eksterne personer fra
lokalområdet. Ud over interne møder i gruppen, så tog man initiativ til et ”brainstormingsmøde” i
Givskud Zoo den 24. oktober. Det primære formål med mødet var at ”måle”
temperaturen/interessen i lokalområdet mht. hvad man kunne arbejde med af ideer og projekter.
Et rigtig godt møde som mundede ud i mange spændende forslag, dog med hovedvægt på at få
taget fat på en renovering af Givskuds bymidte. Det er nu ca. 10 år siden at vi renoverede torvet og
lokalrådet har længe ønsket at få taget hul på en drøftelse mht. vores dagligvarebutik - et perfekt
projekt for arbejdsgruppen at tage fat på. Efter mødet i efteråret har gruppen arbejdet intenst på at
klarlægge og undersøge hvilke muligheder der er for en reel renovering af bymidten. Jeg vil lige her
indskyde at vores lokale købmand undervejs har været en del af drøftelserne, - han er meget
interesseret i at få en ny og mere tidssvarende butik. Gruppen har haft møde med Vejle kommunes
planafdeling og Pt. afdækkes hvilke placeringsmuligheder en evt. ny butik kan have samt hvad og
hvor mange elementer projektet skal indeholde. Da disse drøftelser og overvejelser stadig er på et
meget tidligt stadie, så vil jeg undlade at gå yderligere ind i detaljerne, men vi håber at vi meget
snart kan løfte sløret for et projekt for vores bymidte.

•

Det er ikke kun inde i Givskud by der arbejdes på nye tiltag. Som jeg nævnte på sidste årsmøde, så
arbejder Naturstyrelsen og Vejle kommunes afd. for Natur og miljø på et vådområdeprojekt
omkring Kulstrømmen og Givskud bæk. Projektet er finansieret af EU´s landdistriktsmidler med
ønsket om at få fjernet så meget kvælstof som muligt fra de dyrkede marker. Status er pt. at
Landbrudsstyrelsen har godkendt finansieringen af projektet, som undervejs er blevet reduceret fra
at omfatte 230 ha til nu 97 ha. Projektet skal nu detailplanlægges og det betyder at
Jordfordelingskontoret, som er en afd. under landbrugsministeriet, vil besøge de berørte lodsejere
mhp. at få afklaret aftaler og vilkår og ikke mindst ønsker om erstatning. Lokalrådet arbejder
løbende sammen med det nedsatte lodsejerudvalg mht. at følge op på projektet.

•

Tilbage igen til byen. Lokalrådet har gennem de senere år påpeget at kommunen har et problem
med overløb nede ved Givskud bæk lige vest for byen. Derudover har vi et ønske om at fokusere på
klimaet, herunder muligheden for Lokal Afkobling af Regnvand, også kaldet LAR. Vi omtalte også
LAR på sidste årsmøde. Man kan sige at det bestemt ikke er blevet mindre aktuelt, når vi ser på de
store regnvandsmængder vi har oplevet dels i efteråret og dels her i vinter. Vi havde et møde i april
2019 med repræsentanter fra Vejle kommunes Teknik og miljøafd., hvor vi blev enige om at lave et
offentligt møde her i Givskud i juni 2019, mht. hvad enkelte husejere kan benytte omkring afkobling
af regnvand på sin grund. Mødet skulle suppleres med en praktisk demonstration hos en husejer i
Givskud, TVP-entreprise tilbød at vise hvad man kan etablere inde på sin matrikel. Kort tid inden
mødet, aflyste man mødet. Vejle Spildevand kunne ikke blive klar med de nødvendige beregninger i
forhold til overfladevandet, samt afklaring af problematikken ved overløbet i Givskud bæk. Et
planlagt møde i september 2019 fik samme skæbne, aflyst af kommunen, - man var ikke klar. I

december 2019 fik vi endelig invitation til et møde med Teknik og Miljøafd. og Vejle spildevand. Her
blev deres beregninger præsenteret i forhold til afhjælpning af problemet med overløbet ved
bækken samt nogle tal på reduktion af regnvandet fra byen. Beregningen er forudsat at ca.
halvdelen af Givskud´s husstande afkobles. Et andet men ikke mindre interessant aspekt blev
drøftet på mødet, idet Vejle Spildevand kunne fortælle at ca. 30% af regnvandet er ”offentligt”, dvs.
den regnmængde som falder på veje og stier mv. Vi foreslog at man tog fat i den del for at få startet
processen og det var de faktisk positive overfor. Det seneste, der er sket er at Teknik og Miljø nu
har bedt om et møde med os igen, hvor man har talt sammen med vejafdelingen omkring afkobling
af regnvandet på Vejlevej og Seidelinsgade. Tommy vil efter pausen fortælle os noget om hvad vi
kan gøre som husejer i forbindelse med afkobling. Lokalrådet har derudover lavet aftale med
Givskud skole om at inddrage skolens elever i processen mht. regnvand og klima etc. De unge er jo
et vigtigt element i disse tider hvor klimaet er højt prioriteret.
•

Delebilordning og samkørselsapp. Lokalrådet har taget kontakt til firmaet ”Byens Bil”, som senere
her i foråret stiller en bil her i byen, som kan lejes. Bilen er sponseret af 4 lokale virksomheder. Man
kan følge projektet på Facebooksiden. Mht. samkørselsapp har vi kontakt til et firma NABOGO.
Firmaet tilbyder en app. som organiserer samkørsel ud fra et fast mødepunkt i byen. Dette projekt
er endnu ikke helt på plads.

•

Hvad arbejder lokalrådet ellers med? Tiden tillader ikke at jeg går i detaljer omkring alle aktiviteter
som foregår i lokalrådets regi eller i samarbejde med Givskud´s foreninger og organisationer, men i
kort form vil jeg nævne nogle af dem her:
Det grønne bylaug som styres fortsat af vores bypedel Poul Hansen. I den
forbindelse vil jeg på vegne af lokalrådet gerne have lov til at takke dig Poul for din
store indsats omkring forskønnelse af byens torv og grønne områder mv. – du skal
vide at vi sætter stor pris på din indsats. Skal vi ikke lige give Poul en hånd. Et lille
opråb: Skulle der være nogen som er interesseret i at hjælpe Poul, så hører vi gerne
fra jer.
Kommunikationsgruppen arbejder løbende med at forbedre Givskud´s
hjemmeside, Facebooksiden samt opsætning af infotavler mv.
Sammen med vores bypedel har vi et årligt Bysynsmøde med Vejle kommunes Vejog Parkafdeling. Her lister vi vores ønsker op, omkring forbedringer og ændringer
af områdets infrastruktur, samt vedligeholdelse af de offentlige arealer. En udløber
af bysynet har været en diskussion med kommunen omkring åbning af de offentlige
toiletter ved torvet hele året. Vi måtte til sidst tage kontakt til pressen og det førte
så til et møde med formanden for Teknisk udvalg. Der er dog ikke sket noget
endnu. De overvejer forskellige muligheder.
Løbende tilsyn og vedligeholdelse af Naturlejrpladsen ved Knudshøje. Også her er
vi taknemlig for at Poul og lodsejerne Elin og Leif Kyed gør et stort arbejde gennem
sæsonen – tak for det. Pladsen er stadig populær og besøges i stort omfang af såvel
turister som lokale.

Stigruppen går i gang med at færdiggøre projekterne omkring Pottervejssporet
samt Frydensbjergsporet. Derudover kigges der på adgangen fra Vejlevej og ned til
Givskud sø ved Givskud bæk.
Lokalrådet har udarbejdet en Udviklingsplan for Givskud, herunder også en
Naturplan. Planen er først og fremmest en arbejdsplan/værktøj for lokalrådet, hvor
vi går mere i detaljen i forhold til Vision, Strategi og Handlingsplan.
Forskønnelse af byen. Etablering af mødesteder i byen, dels ved kunstgræsbanen,
ved torvet og ved Givskud sø. Opsætning af hvilebænke strategiske steder rundt i
byen. Opsætning af vejviserskilte.
Andre ting: Derudover har Lokalrådet medvirket i et møde omkring ”Danmark redder liv”, hvor
ønsket var at rekruttere førstehjælpere ved hjertestop mv.
Vi har deltaget i drøftelser omkring etablering af en hundeskov. Lokalrådet vil gerne støtte
etablering af en hundeskov, såfremt man kan finde et egnet areal i eller omkring Givskud.
Vi har medvirket i forberedelserne til diverse cykelløb. Dels Postnord i 2019 og dels det kommende
DM her i 2020.
Hvad vil lokalrådet arbejde med i det kommende år?
•
•
•
•
•
•
•

Modernisering af midtbyen (vi vil være pilotprojekt for hvordan man optimerer og moderniserer
bymidten i en landsby)
Boligprojektet i Elmelunden (Grøn byggemodning i tæt samarbejde med kommunen og
forhåbentlig den nye ejer, enten det er en privat investor eller et boligselskab)
Lokal afkobling af regnvand
Vådområdeprojektet
Forskønnelse af Givskud og omegn. Vejviserskilte, bænke, mødesteder, adgang til Givskud sø mv.
Delebil og samkørselsapp.
Lokalhistorie og Hærvejsmuseum. (Projekter som kører langsigtet).

NOGLE GENERELLE TANKER OM GIVSKUD OG FREMTIDEN:
Det er ikke tilfældigt at jeg har talt meget om modernisering af vores bymidte, herunder evt. en ny
dagligvarebutik. Hvis vi fortsat skal bevare Givskud, med de faciliteter som vi har i dag, så er det mere end
nogensinde vigtigt at vi er fremme i skoene. Der kommer ikke nogen til os og siger at vi bør gøre det og det
for at holde liv i byen, - der skal vi selv gå forrest og vise initiativ og engagement. Det er også på den måde
vi udbygger og fastholder dialogen med de offentlige myndigheder, herunder primært Vejle kommune. I
den forbindelse kan jeg sige at vi naturligvis har vores diskussioner med embedsmændene i Vejle
kommune, men overordnet set, føler vi, at dialogen og samarbejdet er fint, - de lytter til os og som regel
forstår de os.
Hvad gør vi os af tanker om Givskud i fremtiden? Vi skal være opmærksomme på følgende:
• Muligheden for at etablere flere lejeboliger i tæt tilknytning til bymidten.

•

•
•
•

Vi skal sikre at områdets mange turister har lyst til at bruge lidt tid i vores by, få dem til at føle sig
godt tilpas, når de stopper op på vej gennem byen. Derfor er renoveringen af vores bymidte utrolig
vigtigt.
Vi skal knytte tæt samarbejde med skolen og de tilknyttede institutioner og værdsætte at vi har de
faciliteter, som ikke er en selvfølge i en landsby som vores.
Vi skal fortsat samarbejde og værdsætte den store turistattraktion som Givskud Zoo, Zootopia er
for vores område. Uden den ville mange af vores tiltag være mere op af bakke end de er i dag.
Vi skal stå sammen, for sammen bliver vi stærke og bliver hørt og i sidste ende skaber vi
fremskridt og fornyelse i vores dejlige by og omegn.

Til sidst vi jeg rette en tak til vores samarbejdspartnere i Vejle kommune, ikke mindst Udvalget for
Landdistrikter og Nærdemokrati (ULN).
Der skal også lyde en stor tak til Givskud´s forskellige foreninger og organisationer, som vi i årets løb har
haft et positivt og godt samarbejde med.
Og endelig og ikke mindst, en tak til mine kolleger i Lokalrådet for det forløbne år.

Givskud, den 26. marts. 2020.
Bjarne Østerlund

*) PS! Årsmødet i Givskud lokalråd den 26. marts 2019 blev aflyst pga.
corona-krisen. Dvs. at hverken ovenstående beretning eller lokalrådets
regnskab er behørigt godkendt på vores årsmøde.

