Givskud lokalråd
Rådsmøde torsdag den 18. juni 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. KONSTITUERING:

Formand: Bjarne, næstformand: Anne-Dorthe, kasserer: Richard, Sekretær: Grethe

2. RIIS-GIVSKUD INVEST:

Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder, heraf 2 møder med JHJ-Bolig. Placering overfor
Givskud Zoo er pt. ikke muligt økonomisk set. En re-forhandling med lodsejer forsøges
igen. Alternativt kan en placering i midtbyen gribes an på forskellig vis, men det vil kræve
andre former for finansiering end vanligt, såsom fondsmidler og lign. Renovering af bymidten skal ske uanset butikkens placering. Tilkørsel til Givskud Zoo vil iflg. Richard stadig
ske af Vejlevej, hvor ca. 80% af turisterne kommer fra Riis-siden pga. motorvejen.

- Møder den 2. marts, 20. maj, 27. maj
og den 2. juni. – se vedhæftede referater. Jens Chr. orienterer.

3. AFKOBLING AF REGNVAND:
- Møde den 24. juni 2020 vedr. det offentlige regnvand.
- Planlægning af demo hos Poul.
- Henvendelse til Givskud skole?

4. VÅDOMRÅDEPROJEKT:
- Bo Levesen: forslag til møde med berørte lodsejere den 6. aug, evt. i Zooasen. Orientering v. Jens Chr./Bjarne

5. BOLIGPROJEKT ELMELUNDEN:
- Status mht. lokalplan 1316, - Bjarne
orienterer

6. DELEBILSORDNING OG SAMKØRSELSAPP:
- Delebilsordningen ”Byens bil” indviet
den 15. maj. Orientering v. Jens Chr.
- Møde vedr. samkørselsapp. Den 11.
marts. Referat er udsendt.
- Nyt projekt: Styrkelse af den kollektiv
trafik. Grethe sidder med i udvalget.

7. GIVSKUDS FORSKØNNELSE MM.:
-

Grønne bylaug
Naturlejrplads
Stigruppen
Orientering ved Bjarne

8. NYT FRA ULN:
- Møde m. politikerne den 8. juni i Zooasen, Evaluering af mødet.
- Live eventsmøde den 10. juni på nettet
Var der nogen der kiggede med?
- Trad. årsmøde i ULN til efteråret i
Dagsorden: Bjarne Østerlund

Der er aftalt møde med 2 repræsentanter fra Vejle Spildevand samt en medarbejder fra
Natur og miljø. Ved den lejlighed bør der også aftales en køreplan for demoforsøg hos
Poul Hansen. Demoforsøget vil blive udført af entreprenør Tommy Petersen. Tidspunktet
for inddragelse af elever og naturfagslæreren på Givskud skole mht. LAR, aftales senere,
dvs. til efter sommerferien.
Bo Levesen har kontaktet Bjarne mht. at man nu vil genoptage drøftelserne med de berørte lodsejere. Bo foreslår et møde den 6. august. Bo aftaler selv med Zooasen mht. det
praktiske. Bo foreslår at man inviterer en lanbopolitiker med til mødet for at belyse projektet fra lodsejernes synsvinkel. Der skal samme aften vælges nyt lodsejerlaug.
Bjarne har rykket Peter Sepstrup, ULN for en status omkring lokalplan 1316 som er på vej
gennem det politiske system. Bjarne fik en henvendelse fra lokalt murerfirma, Thomas
Nørum mht. de kommende grunde i Elmelunden. Firmaet har fået tilsendt lokalrådets
prospekt, som blev udarbejdet af Møller og Grønborg.
Der er brug for mere reklame mht. delebilsordningen. Prisen for et årligt abonnement er
300 kr. og prisen for leje af bilen 2,60 kr. pr. km. Jens Chr. arbejder videre i samarbejde
med Arne Vestergård (Byens Bil) mht. yderligere markedsføring. En beskrivelse af hvordan ordningen fungerer, kunne med fordel sættes op ved skiltet ved Go´on. Supplerende
skiltning f.eks. på vandrerhjemmet samt ved Club 92. Ordningen evalueres om et år.
Mht. samkørsels-appen kontakter Grethe Marianne fra Nabogo og får det sat i gang.
Fra Vejle kommune har man ønsket at køre et projekt i den gamle Give kommune i forhold
til styrkelse af den kollektive trafik med afsæt i noget tilsvarende fra Nordtrafik. Grethe er
kontaktperson til projektet og afventer indkaldelse til første møde.
Bjarne og Poul har jævnlig kontakt i forhold til ideer for grønt bylaug. En anmodning på
Facebook om hjælp til maling af redskabsskuret har båret frugt. Poul har flere gange
forgæves forsøgt at få kontakt med Kim Mosegård i forhold til et nyt tag på madpakkehuset. Bjarne prøver at kontakte ham.
Toiletter både ved torvet samt på shelterpladsen blev på opfordring låst op, da Givskud
Zoo åbnede. Der er fortsat problemer med biler på shelterpladsen. Vi forsøger med skiltning, hvor man byder gæsterne velkommen til Knudshøje shelterplads men også henstiller
til at parkere biler på P-pladsen ved Knudshøje. Bjarne kontakter kommunen.
Mødet med ULN den 8. juni var et godt møde.
Mht. ULN´s online eventmøde den 10. juni, var der ikke umiddelbart nogen af rådets
medlemmer der deltog i. Et regulært fysisk ULN-årsmøde planlægges til efteråret, - der er
dog ikke meldt dato ud endnu.
ULN har afsat ekstra midler i strakspuljen til drift af de grønne bylaug. Der kan søges op til
5.000 kr. til brændstof og evt. nye redskaber m.m
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Vingsted, - dato ej oplyst endnu.
- Andet fra ULN

9. EVENTUELT:
-

DM i cykelløb aflyst.
Autocamperplads i Givskud (ULN)?
Film (kontaktet af AD Media igen!)
Næste mødedato (og brød?)

ULN barsler med en ide mht. de 33 lokalråd, at de opdeles i 4 områder for at tilgodese de
forskellige problemstillinger og fællestræk man prioriterer i lokalrådene. Givskud kommer
til at høre til ”Højderyggen” som stort set omfatter de tidligere Give og Jelling kommuner.
De andre 3 områder kommer i oplægget til at hedde ”Bøgekysten” (gl. Børkop kommune),
Ådalen (gl. Egtved kommune) samt endelig ”Det bynære opland” (forstæderne til Vejle
by). Det bør understreges at der endnu ikke officielt er sendt noget ud til lokalrådene
omkring ovenstående.
DM i cykelløb er aflyst i år. Bliver formentlig udsat til 2021?
ULN har forespurgt mht. etablering af autocamperplads, idet man har afsat midler der til.
Bjarne har orienteret Peter Sepstrup mht. ideen omkring en plads i nærheden af Givskud
vandrehjem.
AD Media har kontaktet os igen. Der var ikke interesse i lokalrådet mht. at lade firmaet
laven en ny Givskud-film.
”Hold byen ren” bliver iflg. Borgerforeningen den 19. september 2020 på landsplan.
Vejviserskilt forsøges anbragt på torvet i samarbejde med bypedel Poul Hansen.
Jens Chr. foreslår at vi søger midler til en ”cykelstation” til turister og andre, dvs. med
udstyr til pumpning mv. Bjarne undersøger hvilke muligheder der er ved kommunen.
Jens Chr. peger på klipning af rabatter langs Hærvejen. Vi ønsker ikke yderligere klipning
men bevarelse af de vilde blomster langs vejen. Bjarne retter henvendelse til Vej og Park.
Næste møde den 10. august kl. 19. Jens Chr. tager brød med.
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