Givskud lokalråd
Rådsmøde

Tirsdag, den 25. januar 2022, kl. 19.00 – Givskudhallens cafeteria

Dagsorden:

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

1. LAR-PROJEKTET:
- Status, - LAR projekt
- Presse VK mht. offentlig regnvand!

2. ELMELUNDEN
-

Status vedr. Elmelunden v. Bjarne
Henv. Fra Thomas Nørum
Talt med Domea
Kontakt til pressen?

3. STIGRUPPEN:
- Stigruppen er i gang
- Bynære stier? Bjarne har kontaktet
VK mht. sti ml. Pottervej og Vejlevej.
Elin og Bjarne orienterer.

4. KLIMARÅDET:
- Opstart af mødeaktivitet v/Elin
- Ideudveksling m.v.

5. ANTROPOLOG:
- Bjarne har kontaktet Line Danielsen

6. AKTIVITETSOMRÅDE:
- Udvikling af nyt aktivitetsområde ved
Kunstgræsbanen. Elin orienterer.

7. ÅRSMØDE 2022:
-

Dato og hvor?
Annoncering?
Tema, - forslag?
Regnskab, - revision.
Kandidatemner!

8. VELKOMSTMAPPER:
- Modernisering af mappen
Dagsorden: Bjarne Østerlund

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

Bjarne har talt med Simon Birch, Vejle Spildevand omkring LAR-projektet. Der er ca. 50
tilmeldte husejere mht. forhåndstilkendegivelser. Simon oplyste at Vejle Spildevand nu
undersøger muligheden for at inddrage de offentlige bygninger i Givskud, dvs. skole og
institutioner mht. afkobling. Der var enighed om at lokalrådet fortsat skal presse på, for at få
inddraget den offentlige del af regnvandet fra gader og stier, gerne i kombination med
renovering af byens fortove. Bjarne vil kontakte den nye formand for Vejle Spildevand og
evt. invitere ham ud til en byvandring, hvor vi kan pege på de oplagte løsninger.
Bjarne orienterede omkring Elmelunden. Thomas Nørum´s firma er nu begyndt på byggeri
af lejeboliger på arealet vest for den nye stamvej ud mod Pottervej. Der bliver bygget 3
boliger á 119 m2 og 4 boliger á 75 m2. Det forlyder at stamvejen ind til nævnte byggeri
ikke kommer til at hedde Elmelunden, men et endnu ukendt vejnavn. Thomas har forespurgt omkring rimeligheden i tilslutningsafgifter til spildevand etc. Lokalrådet har forhørt
sig bl.a. ved Vejle Spildevand, men som forventet, er det faste takster, som man ikke kan
ændre på. Thomas er blevet opfordret til snarest muligt at få pressedækning af det påbegyndte byggeri, så borgerne kan se og høre om byggeriet, Der er stor interesse fra borgerne for lejeboligerne. Bjarne har talt med Lars Todbjerg fra Domea. Lars oplyser at Domea
først vil påbegynde byggeri af deres 14 lejeboliger til efteråret 2022.
Stigruppen er startet op og har haft et møde tilbage i december 2021. Næste møde er
planlagt til den 27. januar jf. udsendt dagsorden. Gruppen spørger bl.a. ind til muligheden
for etablering af en god bynær sti mellem Pottervej og Vejlevej. Bjarne har sendt mail til
Vejle kommune (Trine Hedemand) mhp. om kommunen vil gå i gang med en sti på deres
grund og så evt. suppleret med stigruppens indsats omkring stien mod nord over til Vejlevej. Der er endnu ikke kommet svar.
Elin orienterede om, at der er planer om et møde i klimarådet i løbet af februar måned. Der
er videresendt mails fra Vejle kommune (Maren Pilegård) til klimarådets medlemmer vedr.
afholdelse af et webinar den 27. januar vedr. energirenovering m.m. Derudover tilbyder VK
et par skriveværksteder i Økolariet i februar og marts omkring samme emne.
Bjarne har talt med Line Danielsen. Line arbejder pt. på at svar på et par uddybende
spørgsmål fra Peter Sepstrup, ULN. Der lidt usikker mht. om hun vil gå ind i et evt. projekt.
Lokalrådet aftalte at lade tingene udvikle sig stille og roligt.
Der var enighed omkring et projekt, som kommer til at omfatte etablering af et aktivitetsområde på arealet vest for kunstgræsbanen. Ideen er, at der bl.a. kan etableres bålhytte,
opstilles bænkebordesæt og på sigt etableres en legeplads. Elin orienterede om en henvendelse fra et firma i Århus, ”Aktiv Frikvarter”, som tilbyder at hjælpe med f.eks. etablering
af bålhytte baseret på finansiering fra lokale sponsorer. Lokalrådet var enige om at man
først bør udarbejde en total oversigt for arealet, inden man starter op. En foreløbig arbejdsgruppe blev nedsat, bestående af Elin, Lars, Rasmus og Bjarne. Håber at vi kan få et par
deltagere mere med fra lokalrådet samt evt. eksterne deltagere. Bjarne vil orientere Borgerforeningen omkring ovenstående tiltag.
Årsmødet blev fastlagt til torsdag, den 31. marts kl. 19 i Givskud Forsamlingshus.
Bjarne har orienteret Irene Olsen, mht. lån af lokale. Annoncering blev drøftet. Usikkerhed
mht. om man fremadrettet skal benytte annoncering i lokal avis (Give avis). Er der ønske
om at man dropper avisannoncering, kræver det en vedtægtsændring. Tema: Der blev
foreslået et par emner, herunder evt. at invitere firmaet URLAND fra København til at
komme og fortælle om et totalprojekt som de har været en del af i Nordenskov (Varde
kommune). Bjarne vil undersøge om de evt. kan komme. Samtidig kunne vi tænke os at
invitere repræsentanter fra Vejle Spildevand. Enighed om at vi tilbyder traktement med vin,
ost, øl og vand som tidligere. Revision af regnskabet tager Richard sig af. Der er desværre 3 medlemmer af det nuværende lokalråd som pga. travlhed samt fraflytning ikke søger
genvalg. Derfor er vi i gang med at finde kandidatemner til at stille op til lokalrådet den 31.
Elin kunne oplyse at der er velkomstmapper på vej til 10 nye tilflyttere. Har ligget lidt stille,
bl.a. pga. modernisering af mappen samt coronaen.
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- Nye tilflyttere?

9. NYE TILTAG I 2022:
- Indbyggertalet faldt i 2021??
- Riis-Givskud Invest, opgaver?
- Bysyn?

Det faldende indbyggertal i Givskud blev kort drøftet. Der var dog enighed om, ikke at gå
i panik. Vi har en tro på, at det vender nu, ikke mindst pga. flere bolighandler samt nybyggeriet i Elmelunden.
Riis-Givskud Invest: Jens Chr. orienterede om at man i gruppen har talt om at arrangere
et møde her i foråret, - et status- og inspirationsmøde for at kigge på evt. kommende opgaver og ideer m.v.
Bysyn; Bjarne orienterede kort om, at vi sidst har haft bysyn i foråret 2019. Der var enighed i lokalrådet om, at man ikke umiddelbart fandt det nødvendigt at aftale et nyt Bysyn,
men at vi kan rette henvendelser til Vej og Park, såfremt der er problemstillinger som vi
ønsker behandlet.

10.

NYT FRA ULN OG VK:
- Det nye ULN-udvalg.
- ULN’ s årshjul – er udsendt
- Årsrapport er indsendt.

11.

EVENTUELT:
- Næste møde i februar.
- Hvem tager brød med?

Bjarne orienterede kort om det nye ULN-udvalg som er tiltrådt her pr. 1. januar 2022.
Årshjul er tidligere udsendt til lokalrådets medlemmer.
Bjarne har indsendt den krævede årsrapport til ULN, Dog må regnskabet afvente godkendelsen på årsmødet i marts, inden det sendes.
Flagstænger gennem byen: Der var enighed om at der er problemer med stabiliteten af.
flagalléen gennem byen. Der er problemer med hullerne til stængerne. Elin tager kontakt til
Morten og Bjarne.
Vådområdeprojekt: Jens Chr. orienterede om status på vådområdeprojektet. Det ser nu
ud til at der sker noget indenfor en måneds tid iflg. Biolog Bo Levesen fra Vejle kommune.
Bo og Terese fra jordfordelingskontoret, vil tage sig af den afsluttende fase.
Elin inviterer områdets foreninger etc. til det årlige kalenderafstemningsmøde snarest.
Næste møde: Torsdag, den 3. marts. Jens Chr. tager brød med.

Dagsorden: Bjarne Østerlund
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