Rådsmøde

Torsdag, den 7. april 2022, kl. 19.00 – Det gl. klubhus, (Stadionvej 15).

Dagsorden:

Referat:
Råds.medl. .: Elin
Bjarne Steffen Grethe Jens Chr. Terese Jens
Fravær. ÷ : Richard og Alice

1. KONSTITUERING:

Bjarne formand, Jens Christian næstformand, Richard kasserer, Grethe sekretær

2. EVALUERING AF ÅRSMØDET

Godt årsmøde med pænt fremmøde. Under evalueringen fremkom der ønske om fremtidig
diskussion af lokalrådets måde at arbejde på. Brug for modernisering? Mere reklame?
Bjarne nævner tanke om evt. foreningsmail fremfor hans egen private. Steffen kan hjælpe
hermed.

- Godkendt regnskab sendt til ULN.

3. ELMELUNDEN
- Status ved Bjarne
- Vejnavneproblematik. Bjarnes kontakt
til kommunen.

4. STIGRUPPEN:
-

Stigruppen arbejder
Pottervejssporet er opgivet!!
Ideer til nye stiprojekter?
Nyt møde i gruppen d. 21. april

5. KLIMARÅDET:
- Tilbagemelding fra Klimanetværkets
møde i Vandel den 30. marts. v/Elin

6. FJERNVARME I GIVSKUD?
- Borgerhenvendelse
- Generel drøftelse omkring
energiforsyning for området.

7. AKTIVITETSOMRÅDE:
- Skitse/plan for området.
- Nedsættelse af arbejdsgruppe

Rygter fortæller at Domea er færdig med byggeriet ved Pottervej om 2 år. Lars Todbjerg fra
Domea har lovet et praj til Bjarne, når der er nyt.
Vedr. vejnavne, så har Bjarnes henvendelse til formanden for kommunens vejnavnegruppe
under Teknisk forvaltning, svaret at man vil finde beslutningsreferatet fra sidste møde og
melde tilbage. Iflg. Svaret vil vejnavnegruppen fremadrettet tilstræbe at involvere
lokalrådene mht. forslag til vejnavne i hele kommunen.
Diskussion om sikring af stierne i forbindelse med ejerskifte fremadrettet hvordan? Hidtil
stigruppen angiveligt lavet kontrakter for 5 år af gangen. Tinglysning nødvendig? Aktuelt er
Pottervejssporet skrinlagt. Begrundelsen har været jagtinteresser og problemer med
løsgående hunde. Vi forsøger at finde en løsning alle kan leve med.
Nye bynære stier? Evt. med historiefortælling undervejs? Elin og Bjarne deltager i første
del af stigruppens møde d 21/4 bl.a. vedrørende dette.
Nyt møde sidst i april. Elin forsøger fortsat at få interesserede til at deltage. Elin deltog i et
klimamøde i Vandel i sidste uge. Skibet, Randbøldal, Højen og Jelling deltog også. Stor
interesse for oprettelse af ”Repaircafeer” rundt omkring for at holde gamle håndværk i
hævd og gå ind for genbrugstanken. Penge til den slags er tilgængelig. Vandel har også
lavet ”Åben Landsby”-arrangement. Solgte 6 byggegrunde i forbindelse med dette. Noget
for os?
Der pågår en del drøftelser i de små landsbyer omkring energiløsninger, herunder mulig
tilslutning til fjernvarmeværkerne. Et vigtigt emne i disse tider med høje naturgaspriser. Bør
dog grundigt undersøges, så der tages hensyn til både miljø og holdbar fremtidsløsning.
Halmfyring og biogas nævnt. Aftalt at Steffen forsøger via sit arbejde at få udfærdiget et
projekt med beskrivelse af forskellige muligheder i netop vores område. Evt. efterfølgende
borgermøde, så Givskuds indbyggere kan give deres mening til kende.
Richard lovet at bistå med udfærdigelse af skitse til en masterplan for området omkring
kunstgræsbanen. Der skal etableres en arbejdsgruppe med deltagelse af så mange
interessegrupper som muligt, så ideudveksling kan ske med forskellige interessenter fordelt
over alle aldre. Ved etablering er det vigtig med handicapvenlig tilgang til området. Richard
har ansvar for det designmæssige, Elin for kontakter til interessenter og Terese tovholder
for hele projektet. Tanken om en legeplads er måske forkastet, idet området er godt
dækket ind med legepladser, dels i tilknytning skole og institutioner og dels i Givskud Zoo
samt i Anlægget. I stedet satset der på et område baseret på mange andre spændende
aktiviteter.

8. HANDLINGPLAN,

Se bilag.

- Forslag til plan for 2022-23 vedhæftet.

9. VELKOMSTMAPPER:

En del nye tilflyttere. Elin og Jette er i færd med at lave mapper til uddeling.

- Nye tilflyttere?

10.
VK:

NYT FRA ULN OG

Årsmøde i Vingsted. Tilmeldt er Bjarne, Jens Chr, Grethe, Terese, Elin? Jens? Alice?
Andre?

- ULN årsmøde i Vingsted den 21. april
- Husk tilmelding.

11.

EVENTUELT:
- Næste møde, dato?
- Hvem tager brød med

Hverdagscyklisme: Vi må igen presse på for minimum en cykelstribe fra Harresø til
Løveparkvej. Alle er enige om at det er en sort strækning og trist, hvis det skal koste
menneskeliv, inden det prioriteres. Endelig er cykelsti til skolen i Give også meget vigtigt for
skolebørnenes sikkerhed og sundhed.
Delecykelordning? Elin foreslår, at vi spørger Per Anderson på Østervang vedr. mulighed
for at leje elcykler i Givskud? Evt. placeret ved Givskud Zoos vandrehjem?
Kommunikationsgruppen bør indkaldes til halvårlige opfølgningsmøde.
Offentligt regnvand (LAR): Formanden for Vejle Spildevand, Kenneth Fredslund bør
kontaktes for et møde i Givskud. Bjarne tager fat i dette.
Frivillige opgaver: Sidse og Jens (adresse?) har tilbudt deres hjælp til frivillige opgaver
Næste møde 17/5 i Hallens cafeteria. Elin har brød med

