Givskud lokalråd
Rådsmøde

Onsdag, den 21. september 2022, kl. 19.00 – Givskudhallens cafeteria.

Dagsorden:

Referat:
Råds.medl. .: Elin Richard
Fravær. ÷ :
+
-

1. KLIMA:
- Klimaråd ved. Elin

Alice Bjarne Steffen Grethe Jens Chr. Terese Jens
+
+
+
+

Klimaråd: Møde i klimarådet blev fastsat til torsdag, den 13. oktober kl. 19 i Givskudhallens Cafeteria. Elin har orienteret sig mhp. at skabe interesse hos en række lokale
borgere, både yngre og ældre
Klimanetværksmøde: den 28. sept. kl. 19, Rørbæk savværk. Elin m.fl. deltager.

2. ENERGI M.V.
- Ekskursion til Uhre Vindmøllelaug den
10. august. ved Jens Chr. Referat er
udsendt.
- Husvindmøller? - ved Jens Chr.

3. MOBILITET:
- NABOGO, orientering v. Grethe
- Cykeltræf i Vejle den 24. sept.- invitation og program er sendt ud.

Jens Chr. omtalte arrangementet i Uhre. Fyldigt referat er udsendt.
Derefter pågik der en omfattende drøftelse omkring den øjeblikkelige energisituation. Der
var enighed om at oprette en arbejdsgruppe på en 8-10 personer, som skal undersøge
muligheden for at arrangere et lokalt borgermøde omkring emnet: Energiformer der kan
sikre en stabil forsyning i behørigt samspil med klimaet. Det er et ønske at drøftelsen omfatter energiforsyning bredt set. Jens Chr. og Bjarne vil ud over at deltage selv i gruppen,
kontakte relevante lokale personer som kunne tænkes at indgå i arbejdsgruppen. Derudover blev en række energiformer drøftet: Husstandsvindmøller, trad. Vindmøller, biogas,
solcelleparker, solceller på offentlige bygninger, fjernvarme og geotermisk energi m.v.
NABOGO: Der er nu skabt kontakt til organisationen NABOGO, som i samarbejde med
Vejle kommune arbejder på at etablere samkørsel baseret på en app. Pia fra NABOGO har
korresponderet med Grethe omkring fremsendelse af relevant PR-materiale, som vi kan
bruge på vores lokale medier, bl.a. Facebook. Der var enighed om at udbrede info til så
mange lokale medier som muligt.
Cykeltræf i Vejle den 24. september. Umiddelbart er der ingen fra lokalrådet som har
mulighed for at deltage.
BYENS BIL: Ordningen er nu blevet en succes, idet flere og flere brugere er kommet til.
Jens Chr. har sendt billede og info til Maren Pilegaard, VK. Elin har kontakt til lokal borger
som har valgt Givskud bl.a. pga. vores delebilsordning. Det kunne evt. bruges i forbindelse
med henvendelse til TV-Syd som tidligere har lavet et indslag. Elin vil kontakte borgeren.

4. BYSYN
- BYSYN den 8. sept. Referat er endnu
ikke udsendt, afventer fra VK.

5. FORSKØNNELSE:
- Plinte på torvet flyttet, fortsat drøftelse?
- Placering af bænkebordesæt!
- Skiltning ved byporte, ved Elin

Bysynet den 8. sept. blev kort omtalt. Som nævnt har lokalrådet endnu ikke modtaget
referat fra mødet. Der var enighed om at mødet var konstruktivt og at medarbejderne fra
VK fra velforberedte.
Plinte: Problematikken omkring plintene på torvet blev igen drøftet. En tilpasning og/eller
flytning af en del af plintene anses for at være nødvendigt. Bjarne kontakter Richard mhp.
udarbejdelse af en skitse for de omtalte ændringer på torvet.
Bænkebordesæt: Placering af sættet ved Hovvejens udmunding i Hærvejen bruges allerede flittigt. Aftalt at Jens Chr. vil kigge på den forslåede placering ved Harresø mht. evt.
planering etc. inden der sættes en bænk eller et bænkebordesæt. Den forslåede placering i
Skolding udsættes ind til videre, idet der pågår træfældning tæt på stedet. Der blev nikket
ja til at tilbyde et bænkebordesæt til placering nede i boligkvarteret ”Lundene”. Elin vil kontakte Mette Schurmann.
Skiltning ved byporte: En ide med byporte ved indkørsel til byen lavet i en jernramme,
hvor der i rammen også indgår et mindre felt til annoncering af aktuelle arrangementer blev
foreslået af Elin efter ide fra Thyregod. Billede er udsendt tidligere. Ideen kunne evt. kopieres her i Givskud. Thyregod udvikler stadig på skiltet.
Samarbejdsgruppe: I forbindelse med kontakten til Thyregod, er der rejst et forslag om at
lokalrådene evt. skulle arrangere et fælles møde mht. erfaringsudveksling. Deltagerne
kunne være Thyegod-Vester og Kollemorten-Vonge samt Givskud eller også reelt være
alle lokalråd i det gamle ”Give kommuneområde”.

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Grethe Hansen
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6. AKTIVITETSOMRÅDE:

Der pågår stadig et ideudvekslingsarbejde omkring hvad aktivitetsområdet skal indeholde.

- Nyt fra arbejdsgruppen v/ Terese og
Elin.

7. MOTORVEJ GIVE-BILLUND:
- Dialogmøde i Give den 26. sept.
- Formand og næstformand deltager fra
Givskud lokalråd
-

8. VELKOMSTMAPPER:
- Nye tilflyttere?

Givskud lokalråd har fået en henvendelse fra Give udviklingsråd og Give Handel og Erhverv, omkring et dialogmøde med såvel områdets folketingspolitikere samt en række
byrådspolitikere den 26. september i Huset i Give. Mødets emne er ”Forringelse af infrastruktur i Give og omegn som følge af den nye Give-Billund-Haderslev motorvej”. Problemstillingen omfatter primært, at man i planlægningen har sløjfet til- og frakørselsmuligheden i
Give syd. Jens Chr. og Bjarne deltager fra Givskud lokalråd.
Nye tilflyttere: Der har hen over forår og sommer været stor aktivitet mht. nye tilflyttere til
sognet. Årsagen er at mange huse er handlet samt det nye byggeri af 7 rækkehuse i Elmelunden. Elin har eller er ved at udlevere 11 nye mapper.
Befolkningstal: De nyeste tal fra VK mht. befolkningsudviklingen viser, at der pr. 19. august er blevet 15 borgere flere i sognet. Det er positivt.

9. NYT FRA ULN OG VK:

Det seneste nyhedsbrev er tidligere udsendt til orientering.

- Nyhedsbrev ULN, er videresendt.

10.

EVENTUELT:
- Kommunikationsgruppen, - møde i oktober. Ny aftale er på plads.
- Befolkningstal for Givskud pr. 19. aug.
- Vedligeholdelsesdebat blandt lokalrådene!
- Næste møde, dato?
- Hvem tager brød med?

Kommunikationsgruppen: Forventet næste møde medio oktober. Der er nu lavet endelig
aftale med Group Online omkring fortsættelse af hjemmesiden Givskud.dk På kommende
møde skal bl.a. finansieringen drøftes.
Vedligeholdelsesdebat: Der har gennem de seneste uger pågået en livlig debat af graden
af kommunal deltagelse af vedligeholdelse generelt i lokalrådenes områder.
Fordelingen mellem hvem der gør hvad, dvs. om det er VK eller lokale ildsjæle der varetager vedligehold, er ikke et enten eller, det er både og, sådan som vi ser det her i Givskud
og som vi også har ganske udmærkede erfaringer med.
Næste møde: Den 26. oktober kl. 19 i Givskudhallens cafeteria. Terese tager brød med.

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Grethe Hansen

Side 2/ 1

