Beretning
Lokalrådets årsmøde, torsdag den 24. marts 2022.
LOKALRÅDETS AKTIVITETER OG SAMMENSÆTNING
Velkommen til Givskud Lokalråds årsmøde 2022. Efter 2 års pause kan vi heldigvis igen afholde vores
årsmøde fysisk her i forsamlingshuset. I 2020 blev årsmødet helt aflyst og i 2021 blev det afholdt som et
onlinemøde, dvs. virtuelt. Det er rart, at vi igen kan afholde et rigtigt fysisk årsmøde. Godt at se så mange
fremmødte. Også velkommen til pressen.
Starten på 2021 blev igen præget af corona. Det betød at vi i foråret 2021 måtte holde de første møder
virtuelt, dvs. hjemmefra. Derefter kunne vi heldigvis igen mødes fysisk. Vi har afholdt i alt 9 møder i 2021.
Derudover har der været afholdt et utal af møder i vores forskellige arbejdsgrupper og udvalg, både virtuelt
og fysisk.
På årsmødet 2021 blev Elin Søbye nyvalgt. Ud trådte Arne Andersen, som har siddet i lokalrådet siden dets
start i 2006, da han ønskede at gå på ”pension”. Endnu engang tak til Arne for en enestående indsats
gennem alle årene. Arne har været en mentor for mig og en kæmpe støtte. Derudover udtrådte AnneDorthe Poulsen. Anne Dorthe har været lokalrådets historiske ekspert og har heldigvis lovet at fortsætte
med arbejdet, - tak for det og også tak til Anne-Dorthe for indsatsen i lokalrådet. Gitte Hansen blev nyvalgt
for et år stedet for Anne-Dorthe.
I april 2021 konstituerede lokalrådet sig som følgende:
o
o
o
o

Formand Bjarne Østerlund
Næstformand Jens Chr. Mathiasen
Kasserer Richard Østerballe
Sekretær Grethe Hansen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Elin Søbye, Gitte Hansen, Rasmus Vemmelund, Steffen Kjær Johansen og
Lars Graver. Ændring i konstitueringen er i forhold til 2020, at Jens Chr. overtog næstformandsposten efter
Anne-Dorthe Poulsen som nævnt udtrådte.
LOKALRÅDETS OPGAVER, - HVAD HAR VI ARBEJDET MED:
På trods af coronaen har lokalrådet og arbejdsgrupperne været særdeles aktive på flere fronter. Jeg vil her
opliste nogle af de aktiviteter som vi har været i gang med i lokalrådet og I de forskellige arbejdsgrupper:
•

Arbejdsgruppen Riis-Givskud Invest har gennem 2020 og i første halvdel af 2021 afholdt adskillige
møder omkring modernisering af bymidten, herunder en evt. ny købmandsbutik. Undervejs blev
det klart for gruppen, at vores købmand ville gå i gang med en modernisering af den nuværende
butik. Det er også sket her sidst i 2021 og det er vi naturligvis glade for og håber det bedste for
butikkens fremtid.

•

Gruppen vedr. afkobling af regnvand (LAR). I samarbejde med Vejle Spildevand/Vejle kommunes
Natur og miljøafdeling har vi arbejdet intenst med afkobling af regnvand. De planlagte tiltag mht. et
demonstrationsprojekt blev desværre sat i stå pga. coronaen. Men i maj 2021 arrangerede vi i
samarbejde med Vejle Spildevand, 2 demoaftener hos Poul Hansen i Østervang. Det var en
ubetinget succes begge aftener, - der var stor interesse for projektet. Tak til Poul og Irene, fordi I vil
være værter for demonstrationen. Efterfølgende fik vi en aftale i stand med Vejle Spildevand, hvor
husejerne kunne melde sig mht. en forhåndstilkendegivelse. Deadline var 1. november. Vi har
netop her i slutningen af februar 2022 fået et positivt svar tilbage fra Vejle Spildevand. Der skulle
være sendt besked ud eller besked på vej til alle de husejere, som har meldt sig mht. en
forhåndstilkendegivelse. Afkoblingen skal være udført rent fysisk inden udgangen af 2023. Samtidig
har Vejle spildevand udtrykt at der stadig er mulighed for at melde sig som husejer, hvis man er
interesseret i at afkoble.

•

Offentlig regnvandsafkobling. Sideløbende med det individuelle afkoblingsprojekt for husejerne,
har vi gennem hele året forsøgt at få Vejle Spildevand til at kigge på den offentlige del af
regnvandet (udgør ca. 30%), dvs. den del som falder på veje og stier samt offentlige pladser, såsom
skolegårde mv. Vejle Spildevand har tilkendegivet, at de nu er ved at kigge på afkobling fra skole og
institutioner mv. Lokalrådet og arbejdsgruppen har peget på at byens fortove, speciel langs
hovedgaden trænger til en modernisering og fornyelse. Vi mener at man med fordel kunne
kombinere fornyelse af fortove og afkobling af regnvand i samme projekt. Problemet er at det er 2
forskellige kasser og udvalg som skal forholde sig til den ide og det er svært.

•

Givskud´s klimaråd: I foråret 2021 opfordrede Vejle kommune, lokalrådene til at melde sig som
kandidater til at blive klimalandsby i kommunen. Vi nedsatte en arbejdsgruppe, - et ”klimaråd” som
skulle komme med et oplæg til ansøgningen til kommunen. Det var en spændende proces og
Givskud blev sammen med 5 andre landsbyer vurderet og drøftet i det politiske udvalg. Det blev
ikke Givskud, men Vandel, som blev klimalandsby. Givskud´s klimaråd var dog enige om man havde
drøftet så mange spændende ideer, som var værd at arbejdes videre med. Dvs. at klimarådet vil
kigge på en række klima- og energirelaterede ting og projekter, - spændende.

•

Kommunikationsgruppen, som tager sig af hjemmesiden, Givskud.dk, Facebooksiden ”Det sker i
Givskud” og infotavler samt velkomstmapper har mødtes et par gange i årets løb for at følge op på
forskellige tiltag, herunder en ajourføring og opdatering af vores velkomstmapper. Elin Søbye
meldte sig som tovholder til at modernisere og opdatere velkomstmapperne og er nu lokalrådets
kontaktperson/ambassadør omkring uddeling af mapperne.

•

Stigruppen. Et af vores mål for 2021 var at få vores tidligere stigruppe op at køre igen. Det
lykkedes, - der var faktisk en pæn interesse for at få gang i gruppen. Gruppen på 6-7 medlemmer er
nu etableret og har haft de første møder og er godt i gang med at arbejde med ideer til nye
stiforløb i området, herunder et spor omkring Pottevej. Stigruppen arbejder også med at få placeret
nogle bænke strategiske steder i byen, men også udenfor byen, dvs. Skolding, Harresø og Riis. Vi
har fået doneret 8 brugte borde-bænkesæt fra Givskud Zoo Zootopia, - tak for det.

Ud over de nævnte arbejdsgrupper har der været et par mindre ad hoc grupper som har arbejdet med
følgende:
•

Cykelsti til Jelling. Det er næppe nogen hemmelighed at vi i lokalrådet gennem flere år har påpeget
det urimelige i, at der mangler cykelsti langs Vejlevej mellem Givskud og Harresø og gerne helt til
Jelling. Vi rettede henvendelse igen til Teknisk Udvalg og pegede på den ”sorte vejstrækning”. Vi fik
igen en tilbagemelding at man har knap 70 ønsker i kommunen, når det gælder cykelstier og en
budgetramme på ca. 10 mio. Cykelstien til Harresø/Jelling er nr. 69. Så med lidt hovedregning kan
man forudse at cykelstien har lange udsigter. Skammeligt og uforståeligt. Vi giver ikke op og derfor
har vi haft et møde med lokalrådet i Jelling, affødt af, at vi synes, at det er højst besynderligt at
kommunen ikke har cykelstiforbindelse mellem Vejle kommunes 2 største turistattraktioner,
Kongernes Jelling og Givskud Zoo Zootopia. Vi har også nævnt det direkte overfor borgmesteren. Vi
har endnu ikke fået en klar tilkendegivelse fra kommunen, som jo ellers påberåber sig at være en af
Danmarks bedste cykelkommuner. Vi kæmper videre.

•

Når vi nu taler om cyklisme, så har en arbejdsgruppe i årets løb, søgt midler fra strakspuljen i
kommunen og fået opstillet en cykelservicestation på torvet. Den er blevet modtaget meget
positivt. Vi fik et strakstilskud fra kommunen på 10.000 kr. og finansierede selv resten af vores
kassebeholdning.

Her skal nævnes nogle af de løbende større og mindre projekter som lokalrådet også arbejder med:
•

Vores Bypedel: Vi er så heldige at vi har en fantastisk dygtig bypedel, Poul Hansen, som sørger for
at vores torv mv. bliver holdt i orden. Jeg håber at alle skønner på din indsats Poul, - du skal i hvert
fald have en kæmpe stor tak for din indsats.

•

Toiletbygning ved torvet. Vi har gennem flere år nu kæmpet for at få toiletbygningen ved torvet
helårsåbent. A´propos vores bypedel, så har Poul måttet fjerne diverse efterladenskaber omkring
bygningen pga. at toiletterne bliver vinterlukket. Det er ikke rimeligt. Derfor har vi nu sat hårdt mod
hårdt overfor teknisk forvaltning i kommunen. Der skal gøres noget. Det er nu lykkedes at få
toiletterne helsårsåbne, dvs. at toiletterne er installeret med elvarme og dermed frostsikret og
dermed åbnet også om vinteren, en ting som nu efter 4 år er lykkes, - tålmodighed er en dyd.

•

Udstykningen ved Pottervej: Lokalrådets indsats mht. den kommunale udstykning ved Pottervej
kan nu direkte aflæses i, at der er påbegyndt byggeri af de første 7 lejeboliger vest for den nye
stamvej. Det er et lokalt selskab, som er gået i gang. Det afsnit kommer til at hedde Tyttebærvej.
Dejligt at se at der nu sker noget. Umiddelbart er interessen stor. Domea som er blevet nævnt
tidligere, vil også gå i gang i løbet af året. Der er tale om 14 lejeboliger. Vi har løbende kontakt til
såvel den private bygherre som til Domea, mht. aktiviteterne. Derudover har vi også jævnligt
kontakt til planafdelingen i kommunen. Vi har undervejs for nemheds skyld kaldt området for
Elmelunden, men det navn kommer formentlig kun til at dække noget af udstykningen.

•

Byens bil. Aftalen mht. lånebilsordningen kører videre endnu et år. Vi har løbende kontakt til
firmaet Byens Bil, som står bag arrangementet. I 2020 var der for få brugere af bilen og derfor

måtte vi overveje om det skulle fortsætte. Vi var dog så heldige at de lokale sponsorer næsten alle
sammen var indstillet på fortsat at støtte ideen. Siden er brugerfrekvensen blevet væsentlig
forbedret, og vi håber at det kan fortsætte.
•

Knudshøje shelterplads. Pladsen fungerer godt og har været særdeles populær ikke mindst under
nedlukningen. Der er nu placeret en toiletvogn på pladsen hele året, dog er den desværre
vinterlukket.

Hvad vil lokalrådet arbejde med i det kommende år?
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Fortsat arbejde hårdt på at vi kommer i mål med LAR-projektet, herunder fortsat udøve pres på
Vejle spildevand mht. at afkoble det offentlige regnvand.
Arbejde med videreudvikling af aktivitetsområdet, som ligger i tilknytning til kunstgræsbanen.
Der overvejes etablering af bålplads, bålhytte eller madpakkehus, opsætning af bænke-bordesæt
og på sigt etablering af legeplads. En arbejdsgruppe er nedsat og gode ideer fra brugerne
modtages gerne.
Givskud klimaråd tager hul på en masse spændende ideer og tiltag.
Gruppen Riis-Givskud Invest vil afsøge evt. emner som man kan arbejde med fremover.
Boligprojektet ved Pottervej. Lokalrådet vil følge udviklingen tæt og holde kontakt til både de
private bygherrer og Domea.
Støtte den nye stigruppe.
Forsat arbejde på forskønnelse af Givskud og omegn herunder etablering af bænke og borde
både bynært og uden for byen.
Mht. trafikale forhold: Presse på for cykelsti til Jelling og kigge på tiltag mht.
hastighedsdæmpende foranstaltninger gennem byen.
Lokalhistorie og Hærvejsmuseum. (Projekter som kører langsigtet).

NOGLE GENERELLE TANKER OM GIVSKUD OG FREMTIDEN:
Den seneste opgørelse fra Vejle kommune pr. 1. januar 2022, viste en tilbagegang for antal borgere i
Givskud sogn. Vi er pt. Under 600 borgere her i byen og godt 600 uden for byen, dvs. ca. 1200 borgere. Det
er selvfølgelig altid træls at konstatere en tilbagegang befolkningsmæssigt for området, men jeg er ikke
bekymret, - vi vil se en pæn fremgang igen, ikke mindst set i lyset af de mange hushandler og det nye
byggeri ved Pottervej.
Givskud er et dejligt sted at bosætte sig, - vi har heldigvis stadig dagligvarebutik, skole og institutioner samt
en god infrastruktur. Derudover kan vi tilbyde et rigt foreningsliv med rigtig mange tilbud for alle
aldersgrupper. Givskud ligger centralt i forhold til de mange arbejdspladser i Vejle, Kolding, Horsens, Billund
og Brande.
Det betyder nødvendigvis ikke, at alt er fryd og gammen i Givskud, - der er sikkert mange ting, vi kunne
gøre bedre. Det er derfor mit håb og også en opfordring til alle borgere, at I kontakter os i lokalrådet med

forslag og gode ideer. Udvikling skabes ved at vi i fællesskab trækker på en fælles hammel, og dermed er
med til at sikre, at vi fortsat kan bevare og udvikle vores by og sogn.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til lokalrådets samarbejdspartnere i Vejle kommune, ikke mindst ULN.
Der skal også lyde en stor tak til Givskud´s forskellige foreninger og organisationer, uden jer er vi ingenting.
Endelig og ikke mindst, en kæmpe tak fra min side til mine kolleger i Givskud lokalråd incl. alle de eksterne
ildsjæle som er særdeles aktive i vores forskellige arbejdsgrupper.
Givskud, den 24. marts 2022
Bjarne Østerlund.

