Givskud lokalråd
Rådsmøde

Tirsdag, den 7. december 2021, kl. 18.00 – Givskudhallens cafeteria

Dagsorden:

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

1. LAR-PROJEKTET:
- Vejle spildevand vurderer
- Status på projektet v. Jens Chr. Og
Bjarne.

2. BYENS BIL:
- Byens bil, orientering v. Jens Chr.

3. ELMELUNDEN
- Status vedr. Elmelunden v. Bjarne
- Talt med Domea
- Privat firma etablerer 7 lejeboliger

4. ANTROPOLOG:
- Tilbagemelding fra ULN
- Status ved Bjarne

5. STIGRUPPEN:
- Stigruppen er startet op. Referat fra
deres første møde den 23. november
er udsendt. Elin/Bjarne orienterer.

6. ANDRE MØDER:
- Møde med Borgerforeningen. Orientering ved Bjarne. Referat er udsendt.
- Møde i Kommunikationsgruppen, Orientering ved Bjarne. Referat udsendt.
- Vælgermøder. Givskud/Harresø

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

Deadline for forhåndstilkendegivelse mht. ønske om afkobling, var den 1. nov. Kontaktet
Simon Birch fra Vejle Spildevand, som oplyser at vi er tæt på min. kravet mht. tilmeldte,
men at de nu går i gang med at beregne mv. Derudover vil han drøfte resultatet med sine
”chefer”. Der blev igen rejst kritik i lokalrådet af Vejle Spildevands manglende interesse for
at inddrage den ”offentlige” del af regnvandet. Flg. tiltag blev besluttet: Henvendelse efter
1. januar 2022 til den nye formand for Vejle Spildevand mhp. at orientere om vores ideer
omkring den offentlige del af regnvandet samt vores projekt. Undersøge om der evt. kunne
være et par lodsejere, hvor man kunne anvise Vejle Spildevand mht. anlæg af forsinkelsesbassiner!
Jens Chr. har talt med Arne Vestergaard, Byens Bil som har oplyst, at der har været forøget interesse for leje af Byens bil i de seneste par måneder. Vi håber at udviklingen holder
ved.
Bjarne orienterede om Elmelunden. Det ligger fast at Domea først vil starte deres byggeprojekt engang i det nye år. Det private selskab har oplyst at de vil starte om ca. 14 dage.
Det er rart at høre, - det vigtigste er at der sker noget. Bjarne havde talt med en interesseret borger, som havde forhørt sig om muligheden for at købe en af de 4 byggegrunde, som
længe har ligget i Elmelunden. Borgeren havde fået oplyst at man skulle forvente ekstra
udgift til pilotering af grundene pga. deres nære beliggenhed i forhold til Givskud bæk. Det
er nyt for os, og vi bør følge op på den oplysning.
Bjarne orienterede om et lidt ”broget” forløb mht. ideen om at bruge en antropolog til afdækning af problemstillingen omkring delebilsordningen i Givskud og evt. klimaindsats.
Derudover har lokalrådet også peget på et bredere perspektiv i forhold til brug af en antropolog. Her tænkes i retning af de ændringer af demografien, der sker i vores landsbyer i
disse år, f,eks, udviklingen omkring at flere udenlandske familier bosætter sig samt at
andelen af lejeboliger er stigende. Desværre har der været nogle misforståelser mellem
ULN og antropologen Line Danielsen, herunder mht. hvad ULN ønskede, hun skulle lave et
oplæg til. Lokalrådet har nu fået ”parterne” til at kommunikere igen, så vi afventer pt. en
tilbagemelding fra antropologen.
Stigruppen har afholdt deres føres møde den 23. november og er kommet rigtig godt i gang
jf. tidligere udsendt referat. Elin fra lokalrådet deltog i en del af det omtalte møde. Der er nu
aftalt at man ”går en tur i marken” den 8. december, for at kigge nærmere på Pottervejssporet, som man har besluttet sig for at arbejde videre med. Lokalrådet drøftede vigtigheden af, at man fra start tager kontakt til evt. berørte lodsejere. Dejligt at gruppen er i gang.
Bjarne har haft møde med Irene Olsen, formand for Borgerforeningen omkring hvilke
ansvarsområder der ligger aftalt, primært omkring legepladsen ved Anlægget mv. Der er
tidligere sendt referat fra mødet. Legepladsen bruges bl.a. af mange børnefamilier og
Lokalrådet vil gerne bakke op omkring bevarelse af legepladsen, forudsat naturligvis at den
bringes i forsvarlig sikkerhedsstand. Der er også aftalt at Lokalrådet fremadrettet sideløbende vil arbejde med etablering af evt. legeplads og et aktivitetsområde ved kunstgræsbanen/multibanen.
Kommunikationsgruppen har afholdt møde den 25. oktober med det primære forhold at
drøfte fastlægning af 2 årlige møder. Det blev besluttet at holde et møde primo april og igen
i oktober. Mht. hjemmesiden Givskud.dk, blev en ny lokal udbyder Foreningssider.dk, drøftet. I løbet af 2022 skal der tages stilling til en nye aftale. Umiddelbart ser det ud til at være
en væsentlig billigere løsning sammenlignet med vores nuværende aftale. Der er tidligere
udsendt referat fra mødet i gruppen.
Det afholdte lokale velbesøgte vælgermøde op til kommunevalget blev kort drøftet. Jørgen
Mikkelsen fra Kollemorten blev valgt ind, og har lovet at varetage landsbyernes interesser,
herunder også Givskud.

7. NYT FRA ULN OG VK:
- Deltaget i Klimafest i Vandel den 3Dagsorden: Bjarne Østerlund

Bjarne deltog den 3. oktober i Vandels klimafest. Se referat som tidligere er udsendt.
ULN har tilbudt fundraisingkurser. Givskud har sagt nej tak. Kurserne er efterfølgende
blevet aflyst pga. manglende interesse fra lokalrådene.
Referat: Grethe Hansen
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Givskud lokalråd
okt. Orientering er udsendt tidligere
- ULN´s fundraisingkurser, - Nej tak.
- Puljer fra Friluftsrådet! Emner?
- Kommunevalg, - ny formand for ULN?

8. ANDRE HENVENDELSER:
- Organisationen Home-Start
- Hilsen fra Thyregod-Vester lokalråd
mht. hjemmesider. Er sendt ud.

9. EVENTUELT:
- Næste møde i jan 2022. Dato og
brød?.

Friluftsrådet har udbudt nye puljer, bl.a. til natur- og stiprojekter. Givskud har pt. Ikke
umiddelbart egnede projekter.
Det blev oplyst på mødet at Thyge Havgaard Bjerring bliver formand igen for ULN i det nye
byråd.
Henvendelse fra organisationen Home-start er blevet videresendt til andre foreninger mv. i
Givskud. Home-start er en frivillig organisation som ikke umiddelbart har noget med kommunen at gøre.
En henvendelse fra Thyregod-Vester lokalråd mht. erfaringer af den lokale udbyder Foreningssider.dk er rundsendt til alle lokalråd. Der arbejdes på at ULN måske kunne overbevises mhp. et tilskud til lokalrådene i den forbindelse? Se også under punkt 6.
Den vinterlukkede toiletbygning på torvet blev igen drøftet. En fornyet henvendelse til
formanden for Teknisk udvalg bør overvejes. En ide kunne være at finde et par brugere,
som vil udtale sig om den manglende service. Det kan næppe vælte Vejle kommunes
økonomi, såfremt man holdt toilettet helårsåbent.
Richard orienterede om at lokalrådet kassebeholdning nogenlunde svarer til sidste års
beholdning på samme tid.
Næste møde blev fastlagt til tirsdag, den 25. januar kl. 19. Gitte tager brød med.
Sædvanen tro, blev decembermødet afsluttet med en hyggelig julefrokost, hvor Elin på
forhånd havde pyntet bord og lokale, - tak for det Elin og tak fordi vi kan låne cafeteriet til
vores møder.
Lokalrådet havde traditionen tro også inviteret vores bypedel Poul Hansen. Der skal her fra
lyde en stor tak til Poul for den store indsats omkring forskønnelse af byen.

10.

JULEAFSLUTNING

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Grethe Hansen

Side 2/ 1

