Givskud lokalråd
Rådsmøde mandag den 21. sept. 2020, kl. 19.00 – Givskud skole, mødelokale 1. sal

Dagsorden:

Referat:
Råds.medl. .: Arne Richard Anne-Dorthe Bjarne Steffen Grethe Jens Chr. Lars Rasmus
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1. RIIS-GIVSKUD INVEST:
- Renovering af midtbyen og ny dagligvarebutik, Møde den 8. sept. Jens Chr.
orienterer.
- Henv. ULN Vedr. arkitekthjælp
- Kontakt til Domea

2. ELMELUNDEN:
- Status ved Bjarne

3. VÅDOMRÅDEPROJEKT:
- Mødet den 13. august
- Status ved Jens Chr./Bjarne

4. SAMKØRSELSAPP:
- Møde vedr. samkørselsapp. NABOGO
den 21. september. Grethe orienterer
- Projekt kollektiv trafik, v./ Grethe

Jens Chr. orienterede om mødet i gruppen den 8. sept., hvor Bo´s opslag på Facebook
omkring efterlysning af frivillige til købmandsprojektet blev drøftet. Bo oplyste af der kun
har været få henvendelser på opslaget. Der har været møde med JHJ-byg fra Vejle som
kun vil gå ind i projektet såfremt der også er medinvestorer. Placeringen af en evt. ny butik
er stadig uafklaret. Bo har haft møde med sit pengeinstitut, som godt vil finansiere en
renovering af nuværende butik, dvs. primært udskiftning af tag og etablering af ny facade.
Bo blev på mødet den 8. opfordret til at tage kontakt til Dagrofa igen, omkring deres nye
koncept som er målrettet deres Spar butikker og baseret på franchisemodellen. Bjarne har
talt med ULN vedr. evt. arkitekthjælp til projektet. ULN har givet tilsagn om økonomisk
støtte til en sådan hjælp. Lokalrådet foreslog at man udskrev en arkitektkonkurrence
omkring projektet. Bjarne vil arbejde videre med ideen via ULN. Bjarne har talt med Lars
Todbjerg fra Domea og orienteret ham om arbejdsgruppens planer med renovering af
midtbyen, da Domea evt. kunne blive en medspiller i projektet på et tidspunkt.
Lokalplanen har nu været igennem de kommunale udvalg, - Teknisk udvalg den 21. april,
Økonomiudvalget den 24. august og endelig i Byrådet den 9. september. Udvalgene har
godkendt lokalplan 1316, incl. Byrådets endelige godkendelse. Lokalplanen skal herefter i
høring i 8 uger (indsigelsesfrist den 6. nov.) hvorefter Byrådet forhåbentlig kan godkende
planen endeligt. Bjarne vil kontakte planchef Lars Buksti mht. om kommunen kunne overveje at starte op med grøn byggemodning på hele arealet, dvs. etablering af stier, beplantning og søer.
Jens Chr. orienterede om lodsejermødet den 13. august. Jens Chr. er ikke lodsejer, men
deltog som repræsentant for lokalrådet. Jordfordelingskontoret i Tønder (en afd. under
Landbrugsministeriet) orienterede om projektets videre forløb. Der blev nedsat et lodsejerudvalg bestående af Knud Erik Nielsen, Gert Hansen, Niels Worm og Bjarne Østerlund. Bo Levesen fra VK og Simon Sørensen fra Naturstyrelsen deltog begge i mødet.
Jens Chr. vil tage kontakt til Bo mht. om man kunne etablere multifunktionelle tiltag med
de 95 ha i projektet, dvs. etablere evt. naturprojekter. Efterfølgende har lodsejerudvalget
været på besigtigelsestur på de berørte arealer, ledet af Terese Kyed fra Jordfordelingskontoret sammen med en kollega. De enkelte arealer blev klassificeret/rangeret mht.
bonitet og værdi, for at man efterfølgende kan sætte en pris pr. ha. til brug i de situationer
hvor der skal sælges og købes jord til projektet.
Grethe orienterede omkring NABOGO og det planlagte møde den 21. sept. Mødet måtte
desværre aflyses pga. manglende tilslutning. Nyt møde med Marianne fra Nabogo planlægges snarest muligt.
VK´s workshop-arrangement vedr. projekt omkring kollektiv trafik er foreløbigt udskudt til
sidst i oktober pga. corona-situationen.
BYENS BIL melder om god udlejning nu.

5. GIVSKUDS FORSKØNNELSE MM.:
- Naturlejrplads. Seneste status, Bjarne
orienterer.
- Vejviserskilt. Kommunen er kontaktet.
Talt med Lars Kastbjerg, Bjarne orienterer
- Cykelstationer, status v. Bjarne

Naturlejrpladsen har haft rigtig mange overnatninger. Sidst på året vil Bjarne bede Trine
Hedemand, VK om en statistik mht. antal bookinger i denne sæson. Fremadrettet vil vi
også bede VK om 2 x tømning af toilettet på pladsen. Bjarne aftaler dette.
Der er indsendt en ansøgning til Strakspuljen i ULN mhp. at finansiere vejviserskiltet.
Talt med Lars Kastberg, ULN, som gerne ser at skiltene også omfatter henvisninger til
Kongernes Jelling og Legoland mv. Iflg. Lars Graver er der ekstra skiltemateriale, så det
kan godt løses. Lars Graver sender regning på skilte mv. til Richard, idet vi snart forventer
pengene udbetalt fra ULN. Vedr. placering af skiltet, vil det ikke blive anfægtet af kommunen, så længe det sættes på privat jord.
Mht. cykelstationer, så har ULN meddelt at man ikke længere arbejder med at placere 6
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stationer rundt i kommunen. Et projekt som oprindeligt blev startet af Visit-Vejle og som fik
afslag mht. finansiering i ULN. Havde lokalrådet vidst det, ville vi helt sikkert have indsendt
ansøgning til Covid-19 puljen i stedet, en pulje som tilbød at finansiere projekter 100%.
Bjarne vil kontakte ULN igen mhp. at drøfte hvilke muligheder vi så kan anvende.
Grethe har kontaktet en projektleder i VK mht. etablering af et Hærvejsmuseum i Givskud. Hele projektgruppen er i sin vorden, og der er derfor længe til reelle muligheder for
at søge fonde. Vi opfordres til at starte med små arbejdende værksteder langs Hærvejen
som en begyndelse. Kan vi finde interesserede frivillige til det, og hvor skal de placeres?
Jens Chr. har hørt, at der også er planer om et museum i Nr, Snede. Vigtigt at vi ikke
bygger 2 steder.

6. NYT FRA ULN OG VK:
- Fællesskabsstafetten, kontaktet af Petra Raundal, Give. Bjarne orienterer
- Ny opdeling i 4 områder (ULN), Høringsperiode for forslaget.
- DK 2020 klimalandsby, - Givskud har
budt ind som forsøgsby.
- ULN-årsmøde den 12. nov. I Vingsted.
- Boligkonference udskudt til 2021

I forbindelse med VK’s initiativ til et fællesskabsstafetten som skal løbe af stablen i uge
41, blev Bjarne kontaktet af Petra Raundal, Give. Petra har som tovholder for Giveområdet deltaget i det første forberedende møde i Vejle, men var meget i tvivl om formålet
med initiativet. Hun efterlyste evt. forslag til input fra Givskud. Bjarne lovede bl.a. at videresende opfordringen til Elin Søbye, GUF. Lokalrådet har ingen intentioner om at gå ind i
projektet.
ULN´s forslag til ny opdeling af kommunen i 4 nye områder, kaldet strategisk landsbyplanlægning er sendt ud i høring. Se materialet som er sendt ud til lokalrådet tidligere.
Høringsfrist er den 28. oktober 2020. Høringssvar sendes til www.bylab.vejle.dk.
Bjarne har meldt Givskud til som kandidat til Klimalandsby DK2020, da det falder godt i
tråd med Givskuds grønne profil. ULN vil behandle det i november.
ULN´s årsmøde i Vingsted bliver den 12. november. Tilmelding senere.
Boligkonferencen ”Nye boliger på landet” er udskudt til 2021.

7. EVENTUELT:
- Cykelsti langs Løveparkvej?
- Næste mødedato (og brød?)

Lokalrådet er blevet gjort bekendt med at der skal anlægges en ny cykelsti fra Søndergårdvej og op til stien langs kunstgræsbanen. Lidt overraskende, idet vi ikke er orienteret
om dette fra VK. Cykelstien skal være færdig til Nytår. Lokalrådet vil naturligvis ikke protestere mod projektet, men håber at VK også vil sikre skolevejen på Vejlevej, som trafikalt
set er langt farligere.
Samtalebænke rundt i byen. Lars, Anne-Dorthe og Lars arbejder med design og placering.
Næste møde tirsdag, den 20. oktober kl. 19. Grethe tager brød med.

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Arne Andersen

20200921 Givskud Lokalråd-dagsordenreferat

Side 2/ 1

