Givskud lokalråd
Rådsmøde

Tirsdag, den 28. juni 2022, kl. 19.00 – Givskudhallens cafeteria.

Dagsorden:

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

1. ELMELUNDEN
- Vejnavne godkendt i VK
- Rejsegilde på Pottervej I/S

2. KLIMARÅDET:
- Klimanetsværkmøde i Skibet den 8.
juni. – referat er udsendt.
- Andet?

3. ENERGI M.V.
- Kontakt til Give Fjernvarme
- Ekskursion til Uhre Vindmøllelaug?

4. MOBILITET:
- Møde i Vingsted vedr. mobilitet den
24. maj. Se referat
- Byens bil går ind i samkørsel!

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

Vejnavnene Sortebærvej og Tyttebærvej er ændret til Birkelunden og Lærkelunden og
dermed endelig godkendt jf. mail fra Vejnavnegruppen i VK.
Der var stor interesse og mange besøgende i forbindelse med at Pottervej I/S den 24. juni
holdt rejsegilde på rækkehusene. Iflg. bygherren er alle boliger udlejet.
Klimanetværksmøde i Skibet den 8. juni. Referat er tidligere sendt ud. Gruppen består bl.a.
af de landsbyer som havde ansøgt om at blive klimalandsby i VK. Det blev som bekendt
Vandel som blev valgt. De mange gode ideer som blev skabt undervejs i ansøgningsprocessen er for gode til at lade ligge, derfor deltager Givskud også med sit eget klimaråd.
Møde i Givskud´s klimaråd efter sommerferien.
Bjarne har kontakt til driftslederen Peter Mikael Kjer. Det har dog ikke endnu været muligt
at få aftalt et møde. Bjarne forsøger fortsat. Fjernvarme kan iflg. oplysninger, tidligst blive
aktuel omkring 2026. Jens Chr. påpegede det vigtige i, at vi ikke blive for sårbare ved at
satse kun på en energiform. Jens Chr. vil arrangere en ekskursion ud til Uhre Vindmøllelaug enten den 10. eller 22. august. Vi hører nærmere.
Terese, Elin og Bjarne deltog i et seminar i Vingsted den 24. maj arrangeret af Region Syd.
Se tidligere udsendt referat. Ud af aftenens indlæg og gruppearbejde blev det sammen
med formand for Tekniks udvalg i VK, Gerda Jørgensen og klimakoordinator Jette Vindum,
VK, besluttet at Vejle kommune skal tage teten omkring samkørselsappen NABOGO.
Grethe rykker organisationen for mere PR for konceptet og Terese vil rykke Gerda for at
høre om der sker noget!
Elin har undersøgt om man kunne få sponseret et par el-cykler til byen hos en lokal ”cykelmand”. Det var der dog ikke interesse for.
Jens Chr. har opsnappet en avisartikel fra Dagbladet Ringkøbing-Skjern, hvor Arne Vestergaard som står bag vores delebilsordning Byens Bil, nu har udviklet en ny samkørslsapp.

5. MADPAKKEHUS:
- Tilbud på nyt tag.
- Forslag fra Borgerforeningen

6. AKTIVITETSOMRÅDE:
- Nyt fra arbejdsgruppen v/ Terese og
Elin.
-

Der er blevet indhentet et tilbud på udskiftning af taget på madpakkehuset i Anlægget. Det
nuværende er i stærkt forfald. Pga. af de høje materialepriser er tilbuddet fra tømrer Jan
Therkildsen naturligvis ret høj. Tilbuddet kan dog reduceres en del, såfremt byen selv tager
det gamle tag af. Lokalrådet har drøftet projektet med Borgerforeningen, og det er besluttet
at Borgerforeningen selv kører videre med forskellige muligheder. Lokalrådet står til rådighed, såfremt der skal ansøges om midler til projektet hos VK.
Elin og Terese har indsamlet ideer til hvilke funktioner og aktiviteter, forskellige brugergrupper i byen kunne tænke sig. Vigtigt at det kan bruges af alle aldre og at der er et element af
sundhedsfremme over det. Enighed om at det ikke skal være en legeplads, som dels i
forvejen findes i området og dels at en sådan vil kræve dagligt opsyn med dertil hørende
forsikringer.
Elin gennemgik forslagene. Umiddelbart er flg. aktiviteter interessante: Cykelbane, bålhytte,
klatrevæg/graffitmur, balancebænk og andre fitnessredskaber, samt afslapningsområde
med hængekøjer eller lignende. Der arbejdes videre med projektet.
Jens Chr. kontakter Tommy P. mhp. at lave et udkast til ideer for området i relation til regnvandsafledning.

7. KOMMUNIKATIONSGRUPPEN:
- Møde den 14. juni. Se referat.
Dagsorden: Bjarne Østerlund

Møde i gruppen den 14. juni. Se tidligere udsendt referat. Bjarne har talt med Benjamin
Ravn fra firmaet Foreningssider.dk. Iflg. Benjamin, vil de ikke kunne matche vores nuværende hjemmeside. Gruppen blev derfor enige om at fortsætte samarbejdet med Group
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Online. Rasmus tager kontakt til firmaet mhp. en ny 2-årig aftale.
Finansieringen blev drøftet indgående. Gruppen vil kontakte byens virksomheder i forhold
til evt. sponsering og/eller et bidrag til hjemmesiden evt. kombineret med en reklamemulighed. Det blev dog også drøftet at alle borgere skulle have mulighed for at støtte hjemmesiden økonomisk. Det var en udbredt holdning i lokalrådet at man uden den store indsats
burde kunne få finansieret siden. Iflg. Richard, vil f.eks. Givskud Zoo godt sponsere et
beløb.

8. BYSYN
- Afventer dato
-

9. VELKOMSTMAPPER:

Bjarne har haft mailkorrespondance med Lars Kastberg, VK vedr. et Bysyn evt. senere på
året. Der er dog ikke endnu fastlagt en dato.

Der er siden sidst 2-3 nye tilflyttere som får en mappe snarest.

- Nye tilflyttere?

10.

NYT FRA ULN OG VK:
-

11.

Årets landsby
Naturens uge (september 2022)
Folkemøde d. 23. og 24. sept.
Nyhedsbrev ULN, er udsendt.

EVENTUELT:
- Ostenavne, Thise Mejeri.
- Næste møde, dato?
- Hvem tager brød med?

Bjarne orienterede om flg:
•

Årets landsby. Henv. fra Landdistrikternes Fællesråd. Sendt ud tidligere.

•

Naturens uge, (den. 5. sept.- 11. sept. 2022). Naturarealet Bjerlev Hede blev
nævnt som en mulighed?? Er udsendt tidligere.

•

Vejles Folkemøde (den 23. og 24. sept.) Ikke umiddelbar interessant. Er udsendt
tidligere.

•

ULN´s nyhedsbrev. Er udsendt tidligere med kommentarer.

•

Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 21. juni: Tilbygning til Givskudhallen er sat
på budgetåret 2023.

•

Børne- og familieudvalgets møde den 23. juni.: Jf. punkt 82, vil man nu kigge på
muligheden for reetablering af ledelse på eksisterende fælles ledede skoler, herunder Givskud Skole. Interessant om det gennemføres.

•

ULN møde den 22. juni. Her vil man bl.a. kigge på en forenkling af de forskellige
puljer som lokalrådene kan søge.

Bjarne har talt med Tina Therkildsen mht. de ostenavne som Anne-Dorthe Poulsen udarbejdede forslag til for Thise Mejeri. Iflg. Tina er mejeriet i gang med udviklingsarbejdet, men
har endnu gjort brug af nogle af navnene.
Jens Chr. har foreslået placering af bord-bænkesæt, hvor Hovvejen munder ud i Hærvejen. Der er gjort klar til placeringen. Riis har sagt ja til 2 sæt bord-bænkesæt.
Plan for rensning eller/og flytning af plintene på torvet i midtbyen. Emnet tages op til næste
lokalrådsmøde.
Næste møde den 9. august. Terese tager brød med.
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