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Bjarne Østerlund bød velkommen til 35 deltagere.
Mødet blev indledt med et oplæg fra Lise Rask - projektleder fra konsulentfirmaet URLAND under
temaet "Regnvand som løftestang for landsbyudvikling".
Et spændende oplæg, hvor konklusionen var, at der ikke findes mange fonde / om nogen
overhovedet til at understøtte et sådant projekt.
Offentlig regnvand: Undersøge om der er muligheder for at lodsejere måske kan søge midler til
fælles bassin og ellers er det Forsyningsselskabernes ansvar – her måske søge tilskud som et
pilotprojekt.
Pause med ost og rødvin.
Årsmødet:
Dirigent: Bjarne Søbye
Referent: Elin W. Søbye
Valg af 2 stemmetællere: Edvard Vemmelund og Knud Erik Nielsen
Bjarne Østerlund fremlagde Lokalrådets beretning for 2021. – Beretningen er offentliggjort på
www.givskud.dk
En fyldestgørende beretning, der kom omkring de mangeartede opgaver, som Lokalrådet favner.
Bjarne rettede en stor tak til Arne Andersen, som var primus motor ved opstarten af Givskud
Lokalråd i 2006. Arne kunne ikke være tilstede ved årsmødet – lokalrådet har tidligere takket Arne
for indsatsen i Lokalrådet samt for mentorrollen for lokalrådets nuværende formand Bjarne
Østerlund.
Tak for velkomsten fra et nytilflyttet par på Hovvejen. Jens Christian Mathiasen har besøgt parret
med velkomstmappen.

Den nye udstykning ved Pottervej er af Vejle Kommune benævnt Tyttebærvej, forslag at der i
stedet findes et ”trænavn”. Bjarne Østerlund undersøger. Tidligere blev Borgerforeningen kontaktet
– nu ingen lokal inddragelse.
Opfordring til at holde fast i opgaven med etablering af cykelsti mellem Givskud og Jelling.
Input om hastighedsdæmpende foranstaltninger gennem Givskud og ad de små veje.
4. Indkomne forslag
Lokalrådet havde foreslået flg. ”Møderne bekendtgøres via annoncering på lokale sociale medier
m.v.” i stedet for nuværende tekst ”Møderne bekendtgøres i lokale medier, sogneblad eller
husstandsomdelt meddelelse”.
Ændringen blev vedtaget med flg. tekst: Møderne bekendtgøres via annoncering på lokale medier

m.v.
5. Regnskab
Regnskab fremlagt af Bjarne Østerlund i Richard Østerballes fravær.
Regnskab godkendt.
6. Valg til lokalrådet:
Gitte Hansen er fraflyttet sognet og derfor ikke valgbar
Rasmus Vemmelund og Lars Graver ønskede at udtræde af Lokalrådet.
Bjarne Østerlund og Jens Chr. Mathiasen ligeledes på valg.
Valgt blev:
Bjarne Østerlund, Jens Chr. Mathiasen – genvalg
Teresa Fosen Kyed, Alice Jensen og Jens Møller Jensen – nyvalgt
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
Edvard Vemmelund genvalgt som revisor, Knud Erik Nielsen genvalgt som revisorsuppleant.
Evt.
Legepladsen ved Anlægget nævnt – Borgerforeningen søger frivillige til at indgå i opgaven med
vedligehold.
Lokalrådet er i sin vorden med en marsterplan til aktivitetsområde på græsarealet ved
kunstgræsbanen/Petanquebanerne.
Tak til de afgående lokalrådsmedlemmer for indsatsen og med ønsket om at kunne trække på dem
ved forskellige lejligheder.

