Givskud lokalråd
Rådsmøde

Tirsdag, den 9. august 2022, kl. 19.00 – Givskudhallens cafeteria.

Dagsorden:

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

1. KLIMA:
- LAR på skolen. Overvejelser?
- Klimaråd, møde?

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

LAR: Et ingeniørfirma har på kommunens foranledning været i gang med opmåling til LAR
på skolens område. Bjarne forsøger at kontakte Vejle spildevand vedr. dette samt økonomien for de private, der har givet tilsagn til LAR. Økonomien er ikke svarende til de øgede
udgifter, og kan afholde nogle fra at sætte i gang i projektet. Der er aftalt at vi gør status
over de lokale husejeres tilbagemelding og opstart af LAR senere i efteråret.
Klimaråd: Elin efterlyser interesserede på Facebook.

2. ENERGI M.V.
- Møde med Give Fjernvarme, - referat
er udsendt. Riis beboerforening orienteret.
- Ekskursion til Uhre Vindmøllelaug den
10. august. Hvem deltager? Riis beboerforening orienteret.

3. MOBILITET:
- Grethe rykket NABOGO?
- Terese rykket Gerda?

4. MADPAKKEHUS:
- Seneste nyt omkring madpakkehus.

5. FORSKØNNELSE:
- Plinte på torvet flyttet, - drøftelse!
- Placering af bænkebordesæt!

6. AKTIVITETSOMRÅDE:
- Nyt fra arbejdsgruppen v/ Terese og
Elin.
- Aftale med Tommy P. mht. forslag til
regnvandsafledning på området v.
Jens Chr.

7. HENV. FRA LARS UTOFT, GIVE
UDVIKLINGSRÅD:
- Vedr. afkørsel på kommende motorvej
syd for Give!
- Riis Beboerforening orienteret!

8. BYSYN
- Aftalt bysyn den 8. sept. kl. 15.30.
- Mødested?
- Forslag til problemlisten modtages
gerne.

9. VELKOMSTMAPPER:

Fjernvarme: Møde med Give Fjernvarme den 4. juli. Se referat fra møde. Forventet fjernvarme i Givskud tidligst i 2026. Vi bør fortsat være åben over for andre energiformer. Bjarne har informeret Riis beboerforening.
Uhe vindmøllelaug: Afgang fra købmanden den 10. august kl. 18.15. 9 deltagere tilmeldt.
Bjarne har orienteret Riis beboerforening.

NABOGO: Grethe har rykket organisationen bag Nabogo i uge 28, - endnu ingen tilbagemelding. Rykker igen. Uvist om Terese har rykket Gerda Jørgensen.
BYENS BIL: Fungerer fint nu, - der er ved at være økonomi i ordningen for firmaet.
Renovering er sat på ”stand by” indtil ansøgning om tilskud til projektet fra kommunen er
gået igennem. Taget bør være ”grønt”, hvis kommunen skal bevilge penge. Bemærk at det
kun er 70% af udgifterne der dækkes af puljemidler. Bjarne orienterer Borgerforeningen.
Plinte: Der tales om en anden placering eller omplacering af plintene på torvet. De bør
rengøres. Tages op senere.
Bordbænkesæt: Det første sæt er placeret på hjørnet af Hovvejens udmunding i Hærvejen
på foranledning af Jens Chr.
Terese og Elin er i gang med planer og prioriteringer for projektet.
Tommy P. vil senere komme med forslag til evt. integration / forsænkning af regnvandsbassin/overløb på projektområdet.

Lars Utoft fra Give udviklingsråd har henvendt sig til Givskud lokalråd, idet man påtænker
at sende en fornyet henvendelse til trafikministeriet / vejdirektoratet omkring ønsket for en
sydlig afkørsel af den projekterede motorvej mellem Give og Billund. Bjarne har videresendt henvendelsen til Riis beboerforening, idet Riis umiddelbart vil blive berørt mere end
Givskud. Det kan frygtes af Loftlundvej kan blive hårdt belastet af bl.a. tung trafik, såfremt
den sydlige afkørsel ikke etableres.
Bysyn er aftalt til den 8. september kl. 15.30. Mødet finder sted i Givskudhallens Cafeteria.
Den oprindelig problemliste opdateres og sendes til Lars Kastberg. Evt. billeddokumentation kunne med fordel vedhæftes den fremsendte liste.

Mange nye tilflyttere. 8 nye mapper er udleveret siden sidste lokalrådsmøde.

- Nye tilflyttere?
Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Grethe Hansen
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10.

NYT FRA ULN OG VK:

Nyhedsbrev er udsendt tidligere.

- Nyhedsbrev ULN, er udsendt.

11.

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

Domea: Bjarne har talt med Domea, som oplyser at man ikke vil være i stand til at påbegynde byggeri på Elmelunden i 2022. Årsagen er at licitationen for totalbyggeriet i Givskud.
Vonge og Thyregod er ”løbet løbsk” mht. priser ect.
Nordeafonden: Bjarne henviste til artikel i dagspressen vedr. Nordea fondens donation af
et trecifret millionbeløb i relation til udvikling af faciliteter langs og ved Hærvejen. Vejle
kommune sidder med i et udviklingsråd bestående af 15 kommuner langs Hærvejen.
Klimaskærm: Elin kunne oplyse at kommunen har været rundt og besigtige de offentlige
bygninger i Givskud mht. at sikre at tilstanden er tilfredsstillende og at klimaskærmen er
intakt.
Bogreoler: Byttebogsarrangementet, som hidtil bl.a. har været etableret ved købmanden
ophører. Fremover kan bøgerne findes i Hallens cafeteria.
Shelterpladsen: Der har igen i år været problemer med at få tømt affaldsbeholderne ved
Shelterpladsen ved Knudshøje. Bjarne har talt med Natur- og Miljøafdelingen i kommunen
mht. en hyppigere tømning.
Riis bakker: Elin orienterede om generalforsamlingen i Riis bakker. Der var 22 deltagere
og flot vejr.
Næste møde: 21. september kl. 19. Bjarne tager brød med.
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