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Rådsmøde tirsdag den 21. jan. 2020, kl. 19.00 – Givskud skole, mødelokale 1. sal 

Dagsorden:  

 
 

Referat: 

Råds.medl. .: Arne    Richard   Anne-Dorthe    Bjarne   Steffen  Grethe  Jens Chr.   Lars   Rasmus 
Fravær. ÷ :                      -                 -                                               -                                       - 

1. BOLIGPROJEKT: 

Bjarne orienterer (såfremt der er nyt).  
 

I forbindelse med mødet nævnt nedenfor med VK, fremlagde planlægningsafdelingen v. 
Lars Buksti også en revideret skitse vedrørende de påtænkte boliger ved Elmelunden, 
Formentlig har Natur og miljø samt Vejle spildevand kigget med på skitsen fra planafdelin-
gen, idet planen nu i et vist omfang indeholder ”grøn byggemodning”. Den nye ”udgave” 
indbefatter stadig 15 boliger fordelt på klynger, nu med 3x4 huse samt en klynge med 3 
huse. Desuden anlægges der en stor sø. De 4 store byggemodnede parcelhusgrunde – ud 
mod Pottervej bibeholdes. - Den nye og langt mere positive plan skal behandles i mange 
kommunale udvalg, inden den endelige godkendelse. Herefter sendes byggeprojektet i 
udbud, og kan påbegyndes i slutningen af 2020. 

 

2. RIIS-GIVSKUD INVEST 

Jens Chr. orienterer om mødet med VK den 
20. januar vedr. bymidten og dagligvarebutik 
mv.  
 

Et positivt møde med VK. - Flere forskellige overvejelser vedrørende bymidten og dagligva-
rebutik blev drøftet og prioriteret. Desuden berørte man også forskellige trafikale løsninger / 
foranstaltninger. Planafdelingen forventer ikke at der skulle ikke være problemer vedrøren-
de en evt. ny lokalplan, når og hvis vi kommer der til. - Et nyt møde er under forberedelse. 

3. UDVIKLINGSPLAN FOR GIVSKUD 

Bjarne orienterer (udkast vedhæftet) 
 

Den udarbejdede og fyldige fremtidsplan blev godkendt. Planen skal primært anvendes 
som en arbejdesplan for lokalrådet med henblik på den lokale udvikling herunder nye pro-
jektopgaver. - Fremtidsplanen præsenteres på det planlagte møde i Hallen d. 4. februar. - 
Eventuelle kommentarer/forslag modtages gerne. 

 

4. DM I CYKELLØB 2020:  

Bjarne orienterer   
 

Opgaven overtages primært af Borgerforeningen og GUF, da den slags arrangementer ikke 
falder ind under lokalrådets virke. Der skal skaffes 15-20 frivillige hjælpere til at løse opga-
ven, der drøftes på mødet i Hallen den 4. februar. - Herefter indkaldes der til et info-møde, 
hvor Give cykelklub (Kurt Gjødsbøl) vil redegøre for afviklingen af DM i cykelløb. 

 

5. BYENS FORSKØNNELSE: 

- Borgerhenvendelse vedr. lys langs Anlægs-
stien.  
- Vej og Park, VK: ”Langt græs” 

 

Lys langs Anlægsstien. Problemet/ønsket fremlægges i forbindelse med det årlige bysyn. – 
VK har udsendt et informationsbrev vedr. vedligeholdelse af græs på kommunens grønne 
områder. Der lægges op til at arealerne kan optræde mere ”vild” dvs. ikke skal klippes i 
samme omfang som tidligere, såfremt borgerne ønsker dette. Lokalrådet kunne f.eks. frem-
sætte et ønske om at vejsiderabatterne langs Hærvejen – fra Knudshøje til Harresø – ikke 
stiftet bekendtskab med VK´s græsslåningsmaskiner. 

 

6. NATURLEJRPLADSEN: 

Statistik vedr. bookinger. 
 

Trine Hedemand fra VK har fremsendt noget statistik over bookinger af vores sheltere og 
hestehotel på naturlejrpladsen. Iflg. tallene har der ikke været flere bookinger end de fore-
gående år, og vi har da også opfattelsen af, at bookingerne kun udgør en mindre del af de 
mange gæster som reelt bruger pladsen, dvs. mange undlader booking. Størst interesse 
har der været omkring shelter 2 og 3. - Glasset i pladsens infotavle er endnu ikke blevet 
udskiftet. Desuden har et par plankesiddepladser været en tur i lejrbålet og vil blive udskif-
tet 

 

7. NYT FRA ULN: 

- Samarbejdsaftale 2020-2022 sendt. 
 
- Møde med ULN i 2020, datoer, ønske frem-
sendt sammen med Thyregod-Vester og 
Vonge-Kollemorten lokalråd. 

 

Den godkendte samarbejdsaftale er fremsendt til ULN (Peter Sepstrup) Herefter følger en 
mindre lokal rapport, hvor der redegøres for aktiviteterne i 2019 samt relevante planer ved-
rørende 2020. - Herefter vil vi forhåbentlig modtage det sædvanlige driftstilskud på kr. 
10.000 

Møde med ULN: Lokalrådene i Thyregod-Vester, Vonge-Kollemorten og Givskud har frem-
sendt forslag til mødedato (10. juni 2020). - Mødet afholdes i Givskud. – Mht. mødelokale 
undersøges dette nærmere. Afventer svar fra Peter Sepstrup. 
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8. ANDRE MØDER: 

- Koordineringsmøde med foreninger den 4. 
februar.  
 - Møde i Give vedr. seniorboliger den 28. 
januar.  

 

Koordineringsmøde: Bjarne og Arne deltager fra Lokalrådet. 

 

Møde vedrørende seniorboliger: Bjarne deltager 

 

9   EVENTUELT 

- Næste møde:  
Dato og hvem tager brød med? 

 
 

Byens bil: Ideen bør præsenteres i forbindelse med vores Årsmøde. Indtil nu accept fra 2 
reklamesponsorer med tilsagn om at medvirke til at dække det krævede sponsorat på totalt 
30.000 kr. - Yderligere efterlyses 2-3 interesserede sponsorer. ”Byens bil” bør være klar i 
forbindelse med afviklingen af DM i cykeløb. Jens. Chr. vil kontakte ”Byens Bil” mht. ud-
formning af tekst til vores Facebookside.  

Vi har modtaget en farverig brochure omhandlende en ny ” Natur- og Friluftsstrategi 2019” 
fra Natur- og Miljøudvalget i Vejle kommune. - I brochuren er medtaget vores tidligere 
fremsendte ændringsforslag/bemærkninger. 

Opstilling af lokale bænke: solide, ”helårsudgaver” ønskes. Efterlysning: udsmykning af 
bænkene. Kunstforum kunne være en mulighed. 

Temaforslag i forbindelse af vores årsmøde? 

 

 Næste møde: tirsdag den 25 februar kl. 19.00     Brød: Arne. 

 
 
 
 


