Givskud lokalråd
Rådsmøde

Onsdag, den 26. oktober 2022, kl. 19.00 – Givskudhallens cafeteria.

Dagsorden:

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

1. KLIMA:
- Møde i Givskud klimaråd er afviklet d.
13. oktober. Referat er udsendt.
- Klimanetværksmøde planlagt i Givskud Zoo den 29. november

2. ENERGI M.V.
- Stormøde i Give vedr, fjernvarme er
afviklet den 10. oktober. Referat er
udsendt.
- Arbejdsgruppe vedr. energi ved Jens
Chr. og Bjarne

Alice Bjarne Steffen Grethe Jens Chr. Terese Jens
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Referat er tidligere udsendt fra mødet i Givskud klimaråd den 13. oktober.
Det er besluttet at næste klimanetværksmøde skal afholdes i Givskud Zoo den 29. november. Programmet er næsten på plads og er udarbejdet i samarbejde med Maren Pilegaard,
Vejle kommune. Se også i referatet som nævnt ovenfor.
Mange Givskudborgere deltog den 10. oktober i stormødet i Give vedr. den kommende
fjernvarmeplan. Referat er udsendt tidligere. Fjernvarme i Givskud i 2026 vil kræve min.
tilslutning på 80% af potentielle husejere i byen. Give fjernvarme opfordrede til at man får
lavet stikledning fra fortov og ind til huset, selvom man evt. vil fortsætte med varmepumpeløsning etc. Det vil oftest medføre en merværdi for huset, den dag den skal sælges.
Bjarne kontakter Give Fjernvarme mhp. deltagelse med en stand på julemarkedet i Givskud
den 27.november.
En arbejdsgruppe bestående af lokale kræfter vedr. alle former for energiformer bør nedsættes. Jens Chr., Terese og Bjarne arbejder med dette.

3. MOBILITET:
- BYENS BIL, - kontakt til TV-Syd mht.
brugererfarlinger. v. Jens Chr. og Elin.
- NABOGO, - ved Grethe.

4. BYSYN
- BYSYN afviklet den 8. sept. Vores
eget referat er nu udsendt, men vi afventer stadig referat fra VK.

5. KOMMUNIKATIONSGRUPPEN:
- Ny aftale med Group Online er på
plads. Møde formentlig den 8. november mht. bl.a. finansiering m.v.

Ordningen med delebil (Byens Bil) kører fint nu og er blevet selvbærende. Jens Chr. kontakter TV-syd mht. et indslag omkring delebilsordningen. Elin kontakter et par af de tilfredse
brugere, om de vil medvirke.
Mht. Nabogo vil Elin følge op, mht. PR-materiale fra organisationen mhp. at bruge bl.a. på
Facebook.
Der er fortsat intet referat fremkommet fra Vejle kommune fra vores BYSYN den 8. september. Bjarne har sendt ”vores eget referat” til lokalrådet.
Plintene på torvet vil blive rengjort inden længe. Der skal laves en plan for omplacering evt.
alternativ placering af plintene. Vi bør være opmærksom på, at der er kommunale krav til
målene på P-pladserne.
Der er planlagt møde i kommunikationsgruppen den 7. november og ikke den 8. som
nævnt i dagsorden. Der er igen lavet aftale med firmaet Group Online for en ny 2-årig
periode. Prisen er ca. 12.000 kr. På det kommende møde skal der laves en endelig aftale
omkring finansieringen af de 12.000 kr. Ideen er at involvere flere brugere ud over de nuværende i betalingen.
Hjemmesiden Givskud.dk har været nede siden den 6. oktober pga. at firmaet der administrerer navnet skal have en ny aftale og betaling. Torben Pold kigger på problemet.

6. FORSKØNNELSE:
- Placering af bænkebordesæt er i
gang. Jens Chr. og Elin.
- Produktion af skilte – ”Ta´ et hvil” ved
Jens Chr.!

Der er nu placeret 2 sæt bordbænkesæt, dels hvor Hovvejen munder ud i Hærvejen og
dels ved Hærvejen lige syd for Harresø kro. Der er blevet produceret 6 stk. skilte hos Humørmøbler med sloganet ”Ta´ et hvil” som sættes op ved bænkene. Richard tilbyder flere
sæt bænkeborde evt. nogen enkeltbænke med ryglæn til opstilling rundt i byen. Elin giver
Richard besked om, hvor mange vi kan bruge. Elin vil kontakte bestyrelsen i Riis Bakker
om de kunne være interesseret.
Kontakt til Kunstforum omkring udsmykning af ryglæn på bænkene inden julemesse? Elin
forhører sig i Klub 92 den 27. oktober.

7. AKTIVITETSOMRÅDE:
- Nyt fra arbejdsgruppen v/ Terese og
Elin.
Dagsorden: Bjarne Østerlund

Der har ikke været aktivitet i arbejdsgruppen i den forløbne periode, men arbejdet fortsætter.

Referat: Grethe Hansen
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8. LAR:
- Status på LAR v. Bjarne

9. VELKOMSTMAPPER:
- Nye tilflyttere?

10.

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

Bjarne har talt med Simon Birch fra Vejle spildevand. De er så småt i gang med at udføre
arbejdet omkring et nyt regnvandsbassin vest for Tofthøj Møllevej. Simon oplyste dog at
man stadig afventer tinglysning på dele af projektet. Der er endnu ingen husejere i Givskud,
der har klarmeldt deres LAR-projekter. Det er aftalt med Simon Birch at vi får en status på
LAR først i december 2022.
Elin har gjort et stort arbejde for at få vores velkomstmapper ajourført og præsenterede på
mødet den nye flotte version. Det blev igen pointeret at det er lokalrådet som personligt
udleverer mapperne til nye tilflyttere. Der er udleveret rigtig mange mapper i de foregående
måneder, - det er gode tegn mht. indbyggertallet i Givskud.
Lystændingsfest søndag, den 27. november: Det blev drøftet om lokalrådet skal have en
stand i hallen. Temaet Energi kunne være et godt tema incl. Fjernvarme. Se under punkt 2.
Lokalrådets mailadresse: Lokalrådet har for nærværende ikke deres egen mailadresse,
men bruger formandens private. Det vil være ønskeligt såfremt lokalrådet fik oprettet en
fælles mailadresse, også med henblik på fremtiden, så man ikke er afhængig af en privat
mailadresse. Vi vil kigge på om der lokalt, kan findes en dygtig IT-person som kan klare
det.
Til mødet deltog ud over lokalrådet, også 2 tilhørere, Torben og Jytte. Tak for jeres interesse og input på mødet.
Næste møde onsdag den 23. november 2022, Grethe tager kage med.
Vores juleafslutningsmøde blev også fastlagt til den 21. december kl. 18.
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