Givskud lokalråd
Rådsmøde

Mandag, den 16. august 2021, kl. 19.00 – Givskudhallens cafeteria

Dagsorden:

Referat:
Råds.medl. .: Elin Richard
Fravær. ÷ :
+
+

1. LAR-PROJEKTET:
- Tilbagemelding fra Vejle spildevand.
- Pressedækning vedr. LAR
Orientering v. Jens Chr. og Bjarne

2. GIVSKUD SOM KLIMALANDSBY?

Gitte Bjarne Steffen Grethe Jens Chr. Lars Rasmus
+
+
+
+
+
+

Iflg. Vejle Spildevand er tidsfrist for forhåndstilkendegivelse nu ændret til 1. nov. Ellen
Rasmussen er på barselsorlov og i stedet er Simon Birch kontaktperson for projektet.
Kommunens aktuelle planter går bl.a. ud på at gøre spildevandsbassinet ved Tofthøj Møllevej større. Bjarne tager fat i formanden for Vejle spildevand Niels Clemmensen vedr.
afledning af det kommunale regnvand.
Klimarådet består af Stephan, Gitte, Elin, Jens Chr., Richard og Bjarne. Tovholder er Elin.
Bjarne sekretær. Elin indkalder til møde.

- Mail fra VK (Maren Pilegård) mht. tilskudsmuligheder i relation til miljøprojekter. Er sendt ud.
- Arbejdsgruppen mødes, dato?

3. RIIS-GIVSKUD INVEST:
- Møde den 5. juli. Se referat.
- Pressedækning vedr. butik.
- Status ved Jens Chr.

4. CYKEL-SERVICESTATION:
- Servicestation er etableret.
- orientering ved Jens Chr. og Bjarne.

5. BYENS BIL:
-

Pressedækning mht. Byens bil.
Henvendelse fra Antropolog
Skiltning.
Orientering v/ Jens Chr.

6. BUSFORBINDELSER:
- Dårlig busdækning, især weekenderne. Hvad kan vi gøre?

7. KOMMUNIKATIONSGRUPPEN:
- Forslag: 2 faste årlige møder i gruppen? Rasmus orienterer.

8. GIVSKUDS FORSKØNNELSE OG
TRAFIKALE FORHOLD:
- Bænke fra Givskud Zoo, - placeringsforslag? Orientering v. Elin
Dagsorden: Bjarne Østerlund

Arbejdsgruppen Riis-Givskud Invest indsats mhp. sikring af byens dagligvarebutik har
båret frugt. ”Missionen” er lykkedes, idet vores nuværende købmand Bo har garanteret en
modernisering af butikken samt at Givskud også har en dagligvarebutik de næste 80 år, jf.
artikel i Give Avis.

Stationen bliver allerede flittigt brugt og har fået mange positive tilkendegivelser. Hornstrup
lokalråd har forespurgt på hvilke erfaringer Givskud har mht. etablering af en cykelstation.
Lokalrådets ansøgning fra strakspuljen til delvis finansiering af stationen er imødekommet,
vi får 10.000 kr. Rasmus sørger for elstik udenpå redskabsskuret, så el-cykler kan oplades
her. Reklame for stationen: Elin har kontaktet Vejle kommune. Google blev også nævnt.
Der har været pressedækning af Byens bil, idet TV-syd lavede et indslag med Jens Chr. og
Arne Vestergård, der kørte en tur i bilen. Arne er ejer af Byens bil. Forslag: Byens bil bør
overveje at producere f.eks. en video mht. hvordan man lejer bilen. Jens Chr. kontakter
Arne derom. Der er ønsker om at man tilbyder en el-bil som Byens bil, evt. monteret med
anhængertræk, så man kan køre med en af lejetrailerne. På baggrund af pressedækningen
har en antropolog fra Odense kontaktet lokalrådet og tilbudt at lave en analyse i relation til
hvorfor ordningen ikke fungerer bedre i Givskud (for få brugere). Vi vil kontakte antropologen og høre mere omkring et oplæg samt økonomien bag det. Der var også forslag til at
bruge en antropolog til f.eks. kommende tiltag i ”Givskud´s klimaråd”.
Facebookopslag vedr. de dårlige busforbindelser til og fra Givskud. Lokalrådet er enige om
at kampen sandsynligvis er forgæves mht. øget busdækning i forhold til økonomien i buskørslen. Lokalrådet vil i stedet pege på muligheden for at bruge Flextrafik, delebilsordningen (Byens bil) samt etablering af en samkørselsapp. Vigtigt af vi alle hjælper hinanden
mht. at melde det samme ud overfor borgerne.
Bjarne indkalder til et møde i sept./oktober, hvor man vil foreslå at kommunikationsgruppen
fremover mødes fast 2 gange om året. Riis beboerforening inviteres også til møderne.

Elin har kigget på placeringsmuligheder, herunder også forslag til placering i Skolding, i
Harresø og i Riis. De respektive kontaktpersoner for disse områder spørges mht. placeringsforslag. Der tages senere stilling til evt. udsmykning og evt. montage af ryglæn og
Humørmøbler inddrages evt. også.

Referat: Grethe Hansen
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9. KNUDSHØJE SHELTERPLADS:
- Orientering mht. pladsen v/Bjarne

10.

VELKOMSTMAPPER:
- Modernisering af mapper! Elin og Gitte orienterer

Ønske om flis foran de enkelte sheltere, hvor områderne bliver slidt, så man undgår at jord
og mudder kommer ind i shelteren. Et forslag om etablering af et ekstra trin/terrasse foran
shelterne bør overvejes. Jens Chr. og Leif Kyed vil kigge på mulighederne. Shelterpladsen
fungerer fint, - toilettet er nu tømt for 3. gang og affaldsspandene tømmes hver 14. dag.
Mapperne er under opdatering. Elin har gjort et stort arbejde mht. kontakter omkring de
forskellige dele, som skal med i mappen.. Ejendomsmæglerne i området er kontaktet mhp.
at oplyse at man som tilflytter kan henvende sig til lokalrådet. Velkomstmapperne kan evt.
lægges på hjemmesiden, Givskud.dk såfremt den kan sættet op i elektronisk form.

11.

NYE BORGERE?:

Der er udleveret 10 mapper den sidste måneds tid, - det er bl.a. et udtryk for ”efterslæb”
som er opstået under corona-perioden

12.

NYT FRA ULN OG VK:

Husk tilmelding til årsmøde i Vingsted den 24. august. Der er individuel tilmelding. Der var
tilkendegivelser om deltagelse fra Jens Chr., Elin, Grethe og Bjarne.

- Årsmøde i Vingsted den 24. august.
Individuel tilmelding.

13.

EVENTUELT:
- Stigruppen? Bjarne orienterer.
- Næste møde i sept., dato og brød?.

Bjarne indkalder til møde i stigruppen.
Borgerhenvendelse: Vedr. bl.a. plintene på torvet. Der er ikke pt. økonomi til at ændre
plinternes placering. Legepladsen i anlægget blev drøftet, men da den hører under Borgerforeningen, har vi ikke den store indflydelse her. Der var enighed om at legepladsen bør
være i orden både sikkerheds- og vedligeholdelsesmæssigt. Vedr. madpakkehuset mangler vi stadig tilbagemelding mht. til et evt. nyt tag fra KM-tag.
Skilt til Givskud Zoo på vejviserstolpen bliver lavet af Lars.
Næste møde den 27. september. Brød: Jens Chr.

Dagsorden: Bjarne Østerlund
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