Givskud lokalråd
Rådsmøde mandag den 10. august 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:
- Møde den 30. juni. Referat er udsendt.
Jens Chr. orienterer.

2. AFKOBLING AF REGNVAND:
- Arrangement den 11. august aflyst erstattes af infomøde for arbejdsudvalget samme dato. Bjarne orienterer.
- LAR-møde mht. offentligt regnvand afholdt den 24. juni, - referater er udsendt.

3. VÅDOMRÅDEPROJEKT:
- Møde med berørte lodsejere den 13.
august. i Zooasen. Orientering v. Jens
Chr./Bjarne

4. DELEBILSORDNING OG SAMKØRSELSAPP:

Jens Chr. Orienterede om seneste udvikling omkring købmandsbutikken. Bo finder huslejen for et nyt byggeri for højt og har i stedet foreslået at byens indbyggere investerer og er
med til at drive butikken med frivillig arbejdskraft. Arbejdsgruppen er usikker på, om lokale
kan magte den opgave på længere sigt. Vil hellere foreslå nogle få, men større investorer.
Man søger et areal på min. 5000 m2, helst i midtbyen eller overfor Givskud Zoo. Arealet
overfor Zoo kan købes men prisen er vor høj til formålet. Erik Voldby forsøger at finde
køber til det overskydende areal. Bjarne har talt med Peter Sepstrup, ULN mht. at formidle
kontakten til en arkitektstuderende, som kan hjælpe os med at visualisere ideerne. Der er
begrænsninger i forhold til kirken, da der max. må bygges i 8,5 m. højde i en radius af 300
meter fra kirken. Bo har haft møde med Købmandshuset (Dagrofa) og de vil evt. indkalde
til et borgermøde i hallen mht. at lodde borgernes ønsker og holdninger.
Bjarne orienterede om baggrunden for det planlagte møde hos Poul Hansen og årsagen til
at det er aflyst af Vejle spildevand. Årsagen er at der hersker usikkerhed omkring reglerne
for tilbagebetaling af kloakbidraget, hvis den enkelte husejer for afkoblet sit regnvand.
Lokalrådet har foreslået et samarbejde med kommunens vejafdeling, idet byens fortove
trænger til en renovering/fornyelse. Det kunne så ske i samme omgang, hvor afkoblingen
af det offentlige regnvand langs hovedgaden sker. Arbejdsgruppen har valgt at fastholde
mødet med Vejle spildevand i morgen, så reglerne omkring økonomien kan afklares inden
man orienterer borgerne ved et senere møde.
Naturstyrelsen, Vejle kommune og Landbrugsministeriets jordfordelingskontor har indkaldt
berørte lodsejere til møde i Zooasen den 13. august. Det er på høje tid at få en afklaring
omkring projektet, bl.a. sammenkoblingen mellem Bjerlev Hede og Kulstrømmen. Denne
del af projektet vil bl.a. berøre især en lodsejer, som derfor også har behov for en snarlig
afklaring. Projektet er reduceret fra 230 ha til nu 95 ha. Jens Chr. deltager i mødet som
lokalrådsrepræsentant, da Bjarne er inhabil som lodsejer.
Mht. Byens Bil, så har Jens Chr. talt med Arne Vestergaard. Bilen har indtil nu været ude
at køre 2 gange. Arne V. har lovet at lave mere reklame for ordningen, bl.a med opsætning af plakater hos købmanden og på vandrehjemmet samt opslag på Facebook igen.

- Delebilsordningen ”Byens bil” – status
v. Jens Chr.
- Møde vedr. samkørselsapp. NABOGO
den 12. august. Grethe orienterer
- Projekt kollektiv trafik, v./ Grethe

Grethe orienterede om samkørselsappen NaboGo. Grethe skal have møde med Marianne
Petersen den 12. august. Markedsføring af ideen evt. i forbindelse med kirkens indvielse
af P-pladsen?

5. GIVSKUDS FORSKØNNELSE MM.:

Bjarne orienterede om stor aktivitet ved Knudshøje shelterne. Der er kommet et nyt skilt
op med parkeringsforbud på pladsen samt nyt glas i opslagstavlen. Der er et stort forbrug
af brænde pga. de mange gæster, men man er enige om at ud over kommunens forsyning
af brænde så tilfører man ikke ekstra, - brugerne må evt. selv sørge for brænde. Der er
behov for hyppigere toilettømning og hyppigere tømning af affaldsspandene. Bjarne har
adviseret kommunen om dette. Der har været et enkelt tilløb til hærværk på pladsen, men
Leif K. fik det stoppet.

- Naturlejrplads. Opsætning af skilt mv.
Bjarne orienterer.
- Vejviserskilt. Ok fra købmand mht. placering. Kontakt til kommunen.
- Cykelstationer, - Placering ved Go´on.
Kontakt til Peter Sepstrup.
- Vejrabatter langs Hærvejen, - kontaktet
VK, som har noteret det!

Grethe informerede om Vejle kommunes mobilitetsprojekt omkring kollektiv trafik. Henviste til et tilsvarende i Mariagerfjord kommune. En model som Vejle kommune gerne vil
afprøve i den gamle Give kommunes område. Næste møde den 9. sept, hvor der indkaldes til Workshop.

Vejviserskiltet må gerne sættes op ved købmanden. Bjarne har søgt penge til dækning af
udgifterne samt forhørt sig ved Lars Kastbjerg om det lovmæssige i placeringen.
Bjarne har anmodet om en cykelstation, men samtidig påpeget at ULN allerede havde
planlagt en sådan i Givskud i november 2019. Så vi må gå ud fra, at der afsat penge til
det. Købmanden er ikke interesseret i en placering ved tanken, men den kunne evt. placeres ved Torvet/Anlægget i stedet.
Vedr. reducering af klippehyppigheden af græsrabatter langs Hærvejen, har Bjarne talt
med Irene Jensen, Vejle kommunes Vej og parkafd. Vi hører nærmere efter ferien.
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6. NYT FRA ULN OG VK:
- ULN tilbyder at finansiering af mindre
projekter 100%, - emner?
- Bysyn i efteråret?
- Landsbyplaner, eks. Skibet?
- Andet fra ULN, - Bjarne orienterer.
- Fællesskabsstafetten, VK inviterer

Bl.a. pga. coronaen, tilbyder ULN at finansiere projekter med 100% tilskud. Vi har drøftet
hvilke muligheder/projekter, vi kunne bringe i spil, bl.a. Nanny´s bro og bænke i byen.
Bjarne efterlyser nogen i lokalrådet som vil påtage sig opgaven omkring bænkeprojektet.
Der følges op på dette ved næste møde.
Vedr. Bysyn, er vi enige om at det udsættes til det kommende forår i februar/marts.
Kommunen opfordrer til at støtte op omkring udarbejdelse af landsbyplaner, men lokalrådet var enige om at vi pt. har nok af projekter kørende.
De sidste 2 punkter blev ikke drøftet. Fællesskabsstafetten drøftes senere.

7. EVENTUELT:
- Elin Søbye, - Ansøgning Nordeafonden. Projekter?
- Næste mødedato (og brød?)

Elin Søbye har forespurgt om vi har gjort brug af at ansøge om midler fra Nordea-fonden.
Det har vi ikke. Lokalrådet vil gerne støtte op, hvis GUF ansøger.
Rasmus har rykket for vedligehold af de kommunale byggegrunde i Elmelunden, - de
trænger igen.
Bjarne orienterede om udstykningen i Elmelunden. Det er lokalplan 1316 som er på vej
gennem byrådets udvalg. Teknisk udvalg har godkendt den. Den sendes nu videre til
Økonomiudvalget og sluttelig i Byrådet. Herefter er der 7 ugers høring inden den endelige
godkendelse. Kommunen har udarbejdet et spændende prospekt for området med forslag
til i alt 87 boliger, incl. De 4 allerede byggemodnede parcelhusgrunde. Der er også blevet
placeret en sø på området ned mod Givskud bæk m.m.- måske til regnvand?.
Næste møde den 21. september. Anne-Dorthe har brød med.
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