Givskud lokalråd
Rådsmøde

Torsdag, den 3. marts 2022, kl. 19.00 – Givskudhallens cafeteria

Dagsorden:

Referat:
Råds.medl. .: Elin Bjarne
Grethe Jens Chr.
Fravær. ÷ :
Richard, Gitte, Steffen, Lars

1. LAR-PROJEKTET:
- Status, - LAR projekt

2. TOILETBYGNING:
VK har nu efter vores seneste
henvendelse endelig taget aktion.
Bjarne orienterer.

3. ELMELUNDEN
- Status ved Bjarne
- Pressedækning?

4. STIGRUPPEN:
- Stigruppen arbejder
Bynære stier? Bjarne orienterer mht.
svar fra VK..

5. KLIMARÅDET:
- Klimanetværk, møde i Vandel den 30.
marts. Tilmelding sen. Den 25. marts.
- Evt. opstart af mødeaktivitet v/Elin?

6. AKTIVITETSOMRÅDE:
- Aktivitetsområde ved
Kunstgræsbanen. Udarbejdelse af
plan? Elin og Bjarne orienterer.

7. ÅRSMØDE 2022:
24. marts 2022
Dirigent?
Annoncering på plads
Tema: Lise Rask, URLAND
Regnskab, ok fra Richard
Praktiske forberedelser, vin, ost og
kaffe mv. Hvem gør hvad?
- Kandidatemner?
- Ændring af vedtægter?
-

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Rasmus

Godkendt af Vejle Spildevand til udførelse inden udgang af 2023. Berørte beboere ikke
kontaktet endnu, så vi venter med offentliggørelse. Bjarne har igen bedt Simon Birch fra
Vejle Spildevand om at afkobling af offentligt regnvand overvejes og lokalrådet har inviteret
Vejle Spildevand til vores årsmøde. Den nye formand for Vejle Spildevand kontaktes mhp.
at besøge Givskud og lytte og se på de ideer vi har til den offentlige del af regnvandet.
Toiletbygningen er nu bevilliget åben året rundt, men fakta er at elradiatorer endnu ikke er
sat op og toilettet ikke låst op. Igen efterladenskaber udenfor toiletbygningen og det er
urimeligt at vores bypedel fortsat skal gøre rent efter den slags. Kommunen bør tage
opgaven på sig. Evt. gennem ”Giv et praj”. Bjarne rykker afdelingen for aktion.

Elmelunden er navnet på de 4 kommunale byggemodnede grunde, som bygherren på
Tyttebærvej foreløbigt har fået afslag på at købe og bygge dobbelthuse på. Bygherren vil
selv tage kontakt til kommunen igen. Det går stærkt med det nye byggeri og 6 ud af 7 huse
er enten udlejet eller reserveret. Lokalrådet har foreslået bygherren, at det evt. kunne være
fint med pressedækning, men det har de ikke ønsket endnu. Vedr. forslaget fra regeringen
om statslig lånegaranti for huskøb i område 7323, mangler der endnu endelig vedtagelse i
folketinget, men det forventes at det bliver stemt igennem.
Vejle Kommune er kontaktet i forhold til anlæg af stier langs storparcellerne i Elmelunden,
men det er afvist med begrundelsen, at arealet ned mod Givskud bæk er et §3 areal.
Undersøges nærmere. Mht. sti mellem Pottervej og Vejlevej, vil det nok være nødvendigt at
afvente hvor de kommende storparceller kommer til at gå i relation til en evt. linjeføring af
stien.
Elin foreslår at invitere unge mennesker, ældste skoleelever og evt. børnehavebørn til et
møde mht. brainstorming vedr klimaspørgsmål i Givskud.
20/3 klimamøde i Vandel, hvor Elin og evt. Bjarne deltager
Bjarne har talt med Borgerforeningen vedr. ny legeplads og aktivitetsområdet ved
kunstgræsbanen, bl.a. ønske om bålhytte m.v. Vigtigt at området kan anvendes af alle
aldersgrupper. Der er brug for en masterplan. Ingen forslag lige nu, så Bjarne vil tale med
Richard, om han evt. har kontakter der kan hjælpe os med en masterplan. Elin efterspørger
ideer hos de unge og hos Club 92 til hvilke aktiviteter de kunne tænke sig for området.
Mødet er kl. 19 i Forsamlingshuset. Vi mødes ca. 1 time før. Forventer at Steffen har styr
på IT. Dirigent er Bjarne Søby. Annoncering er aftalt den 23/2 og 23/3. Lise fra Urland
holder indlæg fra kl. 19, ud fra emnet: Regnvand som løftestang for landsbyudvikling.
Richard har lavet regnskabet og Bjarne fremlægger det på årsmødet. Gennemgået og
accepteret i rådet dd.
Grethe køber ind af ost, rødvin til ca. 30 personer. Bjarne sørger for øl og vand fra
købmanden.
Nye kandidatemner til lokalrådet efterlyses, da der er 3 medlemmer som træder ud. Indtil
videre er der fundet en kandidat. Alle opfordres til at finde endnu et par stykker.
Ændr vedtægter: Rettes til annoncering på sociale medier mv. Elin laver opslag til
ophængning ved købmand, hal og forsamlingshus.

Referat: Grethe Hansen
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Givskud lokalråd
8. VELKOMSTMAPPER:
- Nye tilflyttere?

9. NYT FRA ULN OG VK:
- ULN årsmøde i Vingsted.
- Regionen: Møde vedr. Mobilitetsplan,
- bus etc.

10.

EVENTUELT:
- Vådområdeprojekt! Tidsplan.
- Andet?

Elin har fundet 28 nye tilflyttere. Besøgt de fleste. Fået hjælp af Jette Sørensen til nogle af
uddelingerne. Vi har faldende indbyggertal i byen, men forventer det nye byggeri i
Elmelunden ændrer på dette.
Tilmelding til ULN´s årsmøde i Vingsted den 21. april kl. 17.30 kan vente til efter vores
egen årsmøde. Dog er der deadline for tilmelding den 13. april.
Umiddelbart var der ikke interesse for at deltage i møde i Regionen vedr. mobilitetsplan,
herunder busdrift.
”Giv et praj” vedr. manglende velbelysning i byen og toiletforholdene på torvet. Bjarne
kontakter dem.
Jens Chr. orienterede om status på vådområdeprojekt. Der er sendt brev ud til berørte
lodsejere. Jf. brevet ser det ud til at aftaler om projektet skal genforhandles med alle
lodsejere i den kommende tid.
Selvom Rasmus udtræder af lokalrådet, har han lovet fortsat at være med i
kommunikationsudvalget.
Tidligere henvendelse fra Jonas Frederik mht. musiske tiltag i Givskud bør tages op igen
og drøftes. Blev udsat pga. corona mv.
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