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Rådsmøde tirsdag den 20. oktober 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. RIIS-GIVSKUD INVEST: 

- Seneste udvikling mht. midtbyen og 
dagligvarebutik.  
- Møde i gruppen den 5.november.  
- Jens Chr. orienterer 

Købmandens forsøg med at skaffe frivillig hjælp til butikken gav kun få henvendelser. Bo 
forsøger nu at få finansieret et nyt tag og facadeparti på butikken.  

Erik Voldby har forgæves forsøgt at få kontakt med JHJ-byg i Vejle.  

Riis-Givskud Invest holder det næste møde den 5. november med fortsat fokus på bymid-
ten og dagligvarebutik.  

2. ELMELUNDEN: 

- Lokalplan, høring, udløber 6. nov.  
- Kontakt til Domea mht. tidshorisont? 
- Bjarne har kontaktet Lars Buksti mht. 

grøn byggemodning. Se vedhæftet 
mail. 

Lokalplan fortsat i høring ind til den 6. nov. Der har været henvendelser til Domea, som 
har oplyst at tidsperspektivet for indflytning i nye boliger i Elmelunden er 3 år? Bjarne vil 
tjekke ved Domea, om det kan passe.  

Bjarne har sendt mail til VK´s planchef Lars Buksti vedr. forslag om grøn byggemodning 
for hele området i Elmelunden, men har ikke fået tilbagemelding. En grøn byggemodning 
vil helt klart gøre det mere attraktivt at bosætte sig i området.  

3. LOKAL AFKOBLING AF REGN-

VAND:  

- Status v. Bjarne  
- Se vedhæftet korrespondance 

Endnu ingen afklaring af økonomien i forhold til LAR. Projektet hos vores demovært Poul 
Hansen er nu færdig. Bjarne vil give besked til Kristine Thorsen, Teknik og Miljø, så der 
kan tages stilling til evt. pressedækning af projektet og derved få orienteret borgerne i 
Givskud samt økonomien omkring LAR. Min. 1/3 del af byens borgere skal søge om frivil-
lig afkobling af deres regnvand, for at kommunen vil tilbagebetale kloakbidraget. Lokalrå-
det overvejer at tage kontakt til politikerne, herunder Vejle Spildevand mhp. på kommu-
nens tilgang til spildevandsplanen (Statens vandplan), som man skal leve op til senest i 
2021.   

4. VÅDOMRÅDEPROJEKT: 

- Seneste nyt fra lodsejerudvalget  
ved Bjarne.  

Terese Kyed fra Jordfordelingskontoret er i gang med at forhandle med hver enkelt lods-
ejer omkring projektet. Det bliver svært, men vi håber stadig at projektet kan gennemfø-
res. Jens Chr. vil tage kontakt til biolog Bo Levesen, VK, mht. om der kunne være andre 
muligheder, f.eks. multifunktionel jordfordeling (udtagning af vådområder etc.). 

 

5. SAMKØRSELSAPP: 

- Seneste nyt mht. samkørselsappen 
NABOGO, Grethe orienterer   
- Projekt kollektiv trafik, v./ Grethe   

NABOGO: Det oprindelige møde på vandrehjemmet blev aflyst pga. manglende tilmel-
ding. Grethe har haft møde med Marianne fra Nabogo. hvor de besluttede at lægge en 
appetitvækker på Facebook i løbet af okt. mhp. på et nyt møde for borgerne i nov. For at 
fremme promoveringen af Nabogo, har Marianne et ønske om at måtte interviewe ca. 100 
borgere i byen, hvoraf Grethe, skulle være en af dem. Sideløbende med ovenstående har 
Nabogo også inviteret Givskud til at deltage i et nyt projekt om en innovativ model for 
fremme af samkørsel i landdistrikterne. Projektet skal finansieres via midler fra landdi-
striktpuljen. Da projektet ville blive ret omfattende, bl.a. med interviews, deltagelse i work-
shops og en testfase, har Lokalrådet takket nej, da det falder sammen med det igangvæ-
rende mobilitetsprojekt. 

MOBILITETSPROJEKTET: Der har været udsendt spørgeskemaer til alle borgere i pro-
jektområdet (Det gamle Give kommune) vedr. transportvaner m.m. Resultatet af dette vil 
blive bearbejdet på en workshop på Ikærskolen i Give den 21. oktober.    

BYENS BIL har været udlejet i længere perioder, men dog kun til få personer. Trods 
reklame på Facebook, er der indtil nu kun 3, der abonnerer på ordningen. Givskud bruger 
pt. ordningen væsentlig mindre andre steder, - årsag? Vi tænker at der fortsat mangler 
reklame og Bjarne vil på kommunikationsmødet den 26. oktober, efterspørge ideer til 
hvordan vi kan få kommunikeret ordningen bedre til borgerne.  

 

6. KOMMUNIKATIONSGRUPPEN: 

- Hjemmesiden Givskud.dk, - forlængel-
se af aftale med Danaweb? Se ved-
hæftet faktura.  
- Møde den 26. okt. i gruppen. 
- Bjarne orienterer 

Der er fremsendt en ny faktura fra Danaweb mhp. en ny 2-årig aftale. På mødet den 26. 
oktober vil interessenterne blive spurgt om deres holdning til en ny aftale. Lokalrådet 
efterlyser mere dynamik på hjemmesiden Givskud.dk, specielt kalenderdelen. Lokalrådet 
er dog indstillet på at støtte en forlængelse, forudsat at ovenstående bl.a. bliver tilrettet og 
ændret. Det er lokalrådets oplevelse at det typisk er Facebooksiden ”Det sker i Givskud” 
som bruges mest af borgerne.  
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7. GIVSKUDS FORSKØNNELSE MM.: 

- Naturlejrplads. Seneste status, Bjarne 
orienterer.  
- Vejviserskilt. Afventer godkendelse fra 

ULN mht. strakspuljen.  
- Cykelstationer, samarbejde med Visit-

Vejle?  status v. Bjarne  

Naturlejrplads: VK har sat 2 stk. bænkebordesæt ud, dels på P-pladsen ved Knudshøje 
og dels inde på shelterpladsen. Godt initiativ. Toilettet på pladsen er igen ved at være fyldt 
op efter en lang sæson. Pt. Tømmes toilettet en gang midt på sommeren, - vi vil argumen-
tere for at der tømmes en ekstra gang fremover. Vi vil også foreslå at kommunen selv 
styrer tømningerne, i stedet for at lokalrådet skal henvende sig.  

Vejviserskiltet: Bjarne har endnu ikke fået tilbagemelding fra Lars Kastberg mht. om 
ansøgningen til Strakspuljen er imødekommet. Lars klargør skiltet med stolpe og vejvisere 
og får den sat i jorden ved hjørnet af købmandsbutikken. Jens Chr. vil forhøre sig hos 
Tommy V. Pedersen, om han vil tjekke om der er ledninger eller andet i jorden og evt. 
hjælpe med grej til arbejdet.  

Cykelstation: Vi har haft kontakt til VisitVejle som arbejder meget med udvikling af cykel-
turisme i kommunen, herunder også etablering af cykelstationer i landsbyerne. De løsnin-
ger som VisitVejle henviser til, er særdeles kostbare. Derfor undersøges det nu, om man 
lokalt kan udvikle en billigere løsning vedr. placeringen ved ”Givskuds grønne bylaugs” 
skur ved torvet. En arbejdsgruppe bestående af Rasmus, Lars, Jens Chr. og Poul vil gå i 
gang med undersøge mulighederne.  

 

8. TRAFIKALE FORHOLD: 

- Cykelsti langs Løveparkvej 

Lokalrådet vil gerne rose kommunens initiativ vedr. etablering af cykelsti langs Løvepark-
vej (fra Søndergårdvej og op til stien ved Kunstgræsbanen). I referat fra Teknisk Udvalgs 
møde den 19. nov. 2019, kan vi se at man har prioriteret skolevejsprojekt (cykelsti) Vejle-
vej på en 4. plads, mens Løveparkvej er prioriteret som nr. 16 på listen. Lokalrådet udtryk-
ker stadig stor bekymring mht. trafiksikkerheden langs Vejlevej, både gennem byen og fra 
Harresøsiden. Bekymringen blev desværre bekræftet for nylig, hvor 2 unge mennesker 
blev påkørt mellem Givskud og Harresø. Det viser at der i den grad er brug for en mere 
sikker løsning, i kraft af en cykelsti i forhold til vore børns sikkerhed på vej til og fra skolen 
samt de mange cyklende og gående beboere og turister mellem Givskud og Harresø.  

 

9. NYT FRA ULN OG VK: 

- ULN-årsmøde den 12. nov. I Vingsted. 
  

ULN´s årsmøde bliver den 12. november i Vingsted. Der er individuel tilmelding til mødet. 
Foreløbigt deltager Anne-Dorthe og Bjarne.  

10. EVENTUELT: 

- Henv. Fra lokalrådet i Thyregod.  
- Næste mødedato (og brød?) 

 

Formanden for Thyregod-Vester Lokalråd har kontaktet Bjarne mhp. at etablere et møde, 
hvor man kan udveksle erfaringer mellem lokalrådene. Ideen er også at involvere Vonge-
Kollemorten Lokalråd i mødet. Møderne skal bl.a. bruges til at inspirere hinanden omkring 
samarbejdet med kommunen, herunder ULN.  

Næste møde: Tirsdag, den 17. november, Lars tager brød med.  

 
 
 

 


