Givskud lokalråd
Rådsmøde

Tirsdag, den 17. maj 2022, kl. 19.00 – Givskudhallens cafeteria.

Dagsorden:

Referat:
Råds.medl. .: Elin Richard
Fravær. ÷ : Jens Chr

1. ELMELUNDEN
- Vejnavneproblematik. Tilbagemelding
fra vejnavnegruppen.

2. STIGRUPPEN:
- Møde i gruppen d. 21. april
- Placering af bænke-bordesæt?
- Nye ideer og tiltag

3. KLIMARÅDET:
- Klimanetværksmøde i Skibet den 8.
juni.

4. FJERNVARME I GIVSKUD M.M.
- 1. udkast til plan
- Solceller og vindmøller i Givskud?

5. LAR:
- Opdatering ved Bjarne

6. FREMTIDENS MOBILITET:
- I mindre byer og landområder. Møde i
Vingsted den 24. maj. Husk deadline!

7. AKTIVITETSOMRÅDE:
- Nyt fra arbejdsgruppen?

8. KOMMUNIKATIONSGRUPPEN:
- Møde snarest, Invitere ny udbyder
med?

9. VELKOMSTMAPPER:
- Nye tilflyttere?

10.

NYT FRA ULN OG VK:
- Årsrapport og regnskab godkendt, -

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Alice Bjarne Steffen Grethe Terese Jens

På vejnavnegruppens møde d 25/4 er det besluttet, at 2 vejnavne i Elmelunden på sigt
bliver Birkelunden og Lærkelunden. Bygherren skal acceptere dette overfor kommunen. Er
accepteret overfor os. Fremover inddrages kommunens lokalråd i beslutninger mht. forslag
til vejnavne.
Møde i stigruppen 21/4: Konklusionen var at det næppe vil være muligt at etablere nye stier
i den vestlige/sydvestlige del af Givskuds periferi jf. at man har opgivet Pottervejssporet.
Der er planer om en historisk rute gennem byen samt en sti rundt om Givskud Zoo og evt.
med afstikker rundt om hele Givskud By.
Stigruppen har tilbudt deres hjælp mht. placering af bord-bænkesæt i og udenfor Givskud.
Elin orienterede om klimarådets overvejelser. Der er ikke fastlagt mødevirksomhed pt. ULN
har inviteret til klimanetværksmøde i Skibet den 8. juni. Deadline for tilmelding er den 2.
juni.
Vejle kommune har fremlagt overordnet plan for muligheden for tilslutning til fjernvarme i
landsbyerne. Riis og Givskud er markeret som potentiale byer for fjernvarme fra Give. Det
kan dog tidligst blive i 2026. Bjarne vil tage kontakt til Give Fjernvarme i forhold til informationsmøde. Steffen har konfereret med en professor Veje fra SDU vedr. plan for forsk energiløsninger i Givskud. Vi må gerne sende et oplæg til en kandidatopgave vedr. dette. Dog
ikke sikkert, den vælges. Andre løsninger diskuteres og holdningen er, at man så vidt mulig
skal undgå vindmøller i Givskud sogn, men hvis det bliver aktuel så kan de evt. placeres
tæt på motorvejen i Riis. Solceller er en mulighed, men ingen er næppe interesseret i at
byen omringes af sådanne. Richard berettede om historien bag olieborehullet i Harresø og
de efterfølgende overvejelser og forsøg på at sælge ideen til udvinding af geotermisk varme. Ideen vil i dag kræve en ikke uvæsentlig investering og samtidig kræve 250000 husstande for at der er økonomi i det. Evt. støtte fra Mærsk. Løsningen vil også kræve en
supplerende energiløsning ved spidsbelastninger.

Alle husejere der har tilkendegivet forhåndsinteresse for LAR har nu fået brev fra Vejle
Spildevand. Bjarne har talt med Simon Birch i går og aftalt at snakke sammen med Vejle
Spildevand efter sommerferien mht. hvor mange husejere der er gået i gang med afkobling.
Vedr. afkobling v skolen, afventes tilbagemelding fra kommunen. Vedr. regnvandsbassin er
der pt. licitation i gang til nyt bassin ved siden af det eksisterende.
Region Syd har inviteret til mobilitetsmesse i Vingsted den 24. maj kl. 12-16 i Vingsted.
Elin, Terese og evt. Bjarne deltager i mødet.

Elin har eftersøgt idéer fra Club 92, børnehaven, skolen og dagplejen, men endnu ikke fået
tilbagemeldinger. Økonomisk er der måske 5000 kr. fra Lions og måske 50000 kr. fra Middelfart Sparekasse at få til et projekt mhp. etablering af et spændende aktivitetsområde i
tilknytning til kunstgræsbanen.
Brug for ny udbyder til november. I første omgang inviteres ny udbyder fra virksomheden
”Foreningssider” (Give/Thyregod) til møde om ny løsning. Kunne også være en mulighed
med lokal konkurrence mht. at udarbejde en hjemmeside.
8 nye mapper klar til uddeling. Elin tager en mappe med til næste møde, så rådets nye
medlemmer kan se, hvad den indeholder.

Vi har fået de vanlige 10000kr fra VK til kaffe.
Der er puljer at søge til events i forbindelse med Tour de France! Foreløbigt ingen planer
om events i Givskud
Referat: Grethe Hansen
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Givskud lokalråd
udbetaling af støtte.
- Opsamling fra årsmøde, - er sendt ud.
- Landdistrikternes Fællesråd, - forsøgsordning for frilandsbyer, - ANSØGNING?

11.

EVENTUELT:
-

Riis-Givskud Invest, - sat på standby.
Givskud skole, udvikling?
Trafik, borgerhenvendelse
Næste møde, dato?
Hvem tager brød med?

Forsøgsordning for frilandsbyer: Vi blev for sent informeret af VK om et virtuelt møde d
23/3. Ingen ansøgning fra os

Diskussion om status for Givskud skole. Der er faldende elevtal og også elevflugt i nogle
årgange. Hvad kan vi gøre for at vende udviklingen? Bjarne har talt med relevante politikere, som har talt for mere decentralisering i forhold til ledelse, men også Steffen, som er
valgt til skolebestyrelsen, vil gøre en indsats efter ferien.
Vedr. byggegrunde i byen, kunne vi evt. inspireres af, hvad Vandel gør med ”Åben Landsby” et par gange om året. Det har det næste weekend, og måske tager Elin derover.
Riis-Givskud Invest: Gruppen er sat på standby, efter at købmanden selv fik renoveret sin
bygning. Er der andre investeringer, byen kunne have glæde af?
Masterplan for Givskud? På næste møde diskuteres visioner på baggrund af de visioner,
vi tidligere har haft for byen og området. Bjarne fremsender en foreløbig udviklingsplan for
Givskud, som kan bruges som grundlag for en videre drøftelse.
Borgerhenvendelse vedr. trafikken på Søndergårdsvej: Angående høj hastighed, tunge
lastbiler og larm fra vejbump. Der er ikke mulighed for ensretning af veje i små landsbyer
(er tidligere udmelding fra kommunen). Heller ikke hensigtsmæssigt at forbyde lastbiler at
køre mod Tofthøj og Skolding. Derfor enes lokalrådet om at foreslå etablering af chikaner i
stedet for vejbump. Vi tager det med på et Bysyn, som vi forsøger at få etableret inden
længe.
Næste møde er d 28/6. Terese har brød med

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Grethe Hansen

Side 2/ 1

