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Rådsmøde tirsdag den 17. november 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: 

- Møde den 5. nov. i arbejdsgruppen.  
- Jens Chr. orienterer 

Ved mødet den 5. nov. blev strategien, at Jens Chr. tog kontakt til Bo vedr. finansierings-
planer. Jens Chr. havde møde med Bo den 10. nov. hvor Bo stadig udtrykte skuffelse over 
manglende interesse fra borgerne i forhold til frivillighed i butikken. Søren Hager fra JHJ-
byg afstår fra at gå ind i projektet. Bo oplyste at han er i gang med at indhente tilbud på 
renovering af facade og tagskiftning og samtidig ved at skifte til anden pengeinstitut. Bo 
ser gerne et scenarie hvor Dagrofa/Købmandshuset sammen med en lokal investorgruppe 
etablerer en ny butik, evt. overfor Givskud Zoo, med eller uden Bo som købmand. Bo 
mødes med købmandshuset i uge 47, hvorefter Jens Chr. igen vil tage kontakt til Bo. 
Afhængig af tilbagemeldingen fra Bo, forhører Bjarne sig hos Givskud Zoo mht. til hjælp til 
fundraising.  

 

2. ELMELUNDEN: 

- Talt med Domea, Bjarne orienterer 
- Teknisk udvalgsmøde den 17. nov.  
- * Ingen indsigelser, pkt. 232. 
- * Domea byder ind pkt. 238 

Ingen indsigelser i høringsperioden vedr. lokalplanen for Elmelunden. Domea har budt ind 
på projektet med de 15 huse, - bliver behandlet i Teknisk udvalg d.d. – ingen referat i 
skrivende stund. Domea vil gå ind i et samlet projekt med 40 huse i henholdsvis Vonge, 
Thyregod og Givskud. Projektprisen er anslået til at andrage 78 mio. for de 40 huse. Der 
er udarbejdet en foreløbig skitse for projektet, som kommer til at bestå af tvillinghuse 
placeret i en klynge. Hvert hus bliver på 89 m2, dvs. 3 værelser samt redskabsskur og 
carport. Pt. er der ikke planlagt fælleshus. Huslejen er oplyst til 950 kr/m2/år, hvilket sva-
rer til en husleje på godt 7.000 kr + forbrug pr. md. Vi håber at projektet er klar til indflyt-
ning om ca. 2 år. Bjarne´s anmodning til VK om grøn byggemodning er ikke besvaret 
endnu.  

 

3. LOKAL AFKOBLING AF REGN-

VAND:  

- Pressedækning af projektet 
- Status v. Bjarne  

Der har været pressedækning af LAR-projektet hos Poul Hansen. Bjarne orienterede 
forinden Ellen Rasmussen, Vejle Spildevand og Kristine Thorsen, Natur og Miljø, VK. 
Journalist Jim Hoff har efterfølgende også haft kontakt til Kristine og Ellen, som iflg. afta-
len udtalte sig om økonomien omkring LAR. Ros fra begge til Givskud Lokalråd for initiati-
vet. Efterfølgende har Ellen sendt et forslag til brev til Givskuds borgere. Brevet vil blive 
sendt via E-boks og omtaler regler og muligheder for husejeren mht. LAR. Det er stadig 
uklart mht. økonomien bag LAR, men Bjarne vil kontakte Ellen mhp. at få oplyst helt kon-
kret hvor mange husstande i byen der skal forpligte sig til at gå ind i LAR-projektet, før VK 
vil acceptere det og tilbagebetale ca. 40% af kloakbidraget til den enkelte husejer. Ras-
mus lægger avisartikler på lokalrådets Facebookside. Bjarne kontakter Givskud skole mht. 
at inddrage eleverne i projektet.  

 

4. VÅDOMRÅDEPROJEKT: 

- Seneste nyt fra lodsejerudvalget ved  
Bjarne og Jens Chr.  

Bjarne har talt med Terese Kyed om projektets fremtid, efter at en lodsejer har trukket sig. 
Iflg. Terese vil projektet fortsætte. Bo Levesen fra VK er også orienteret om den nuværen-
de status på projektet. For at sikre projektet, arbejder Bo Levesen i øjeblikket med forskel-
lige andre tiltag. 

  

5. MOBILITETSPROJEKT M.M.: 

Mobilitetsprojekt, møde i Give den 
21. okt. Grethe orienterer   
NABOGO? Grethe orienterer.  
BYENS BIL? Jens Chr. orienterer 

Mobilitetsprojektet: Møde den 21. okt. En workshop, hvor man i grupper afhængig af 
indsigt og interesse, kunne bidrage med problemstillinger, der burde arbejdes med i kom-
munen og trafikselskaberne. Bl.a. påpeget behov for mere vidensdeling om muligheder i 
de små landsbysamfund, (evt. udvidelse af rejseplanen) samt mindre bureaukrati i forhold 
til transportmuligheder for skolesøgende børn.  

Nabogo: Ny kontaktperson i stedet for Marianne, nu er navnet Sif. Vil tage kontakt til de 
borgere som tidligere har udfyldt spørgeskemaer og vist interesse for at deltage i det 
aflyste informationsmøde. Vil også sende input til vores hjemmeside og Facebook, der 
kan øge/fastholde interessen for samkørselsappen mhp. et fysisk møde, når coronapro-
blemet er mindre.  

Byens bil: Jens Chr. vil bede Arne Vestergaard om at lave et eksempel på et overslag 
som viser, hvad det koster en borger at køre i egen bil fremfor at leje Byens bil. Eksemplet 
kan sættes på Facebook for at motivere borgerne mht. at benytte sig af delebilsordningen.  
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6. KOMMUNIKATIONSGRUPPEN: 

- Møde i gruppen den 26. oktober. Mht. 
forlængelse af aftale med Danaweb? 
Rasmus orienterer. 

En faktura fra Danaweb på næsten 16.000 kr. mht. forlængelse af en ny 2.årig aftale førte 
til et møde i kommunikationsgruppen. Enighed om at man fortsat ønsker en hjemmeside, 
men at prisen er for høj i forhold til hvad der er brug for. Med stor dygtighed fik Rasmus 
forhandlet med Group Online (tidl. Danaweb) og fik et nedslag på næsten 4000 kr. Der 
laves nu et nyt design fremadrettet. Lokalrådet betalte i første omgang fakturaen og har 
efterfølgende sendt regning frem til andre 4 foreninger. Hver forening betaler 2000 kr. og 
Lokalrådet resten op til de i alt 12.000 kr. Rasmus har udarbejdet en skabelon til brug for 
opdatering af stamdata i der forskellige foreninger. Arbejdet med opdateringen varetages 
af Bjarne Olsen. Det blev drøftet om man i fremtiden også kunne bruge mediet Instagram, 
der har især flere unge brugere. Lars har oprettet et hashtag ”Givskud, - tæt på det hele” 
som måske kunne bruges. Vi drøfter denne mulighed fremadrettet.  

 

7. GIVSKUDS FORSKØNNELSE MM.: 

- Vejviserskilt. Arbejdsgruppen arbej-
der, orientering v. Lars og Jens Chr.  

- Cykelstationer, Arbejdsgruppen ar-
bejder. Orientering v. Jens Chr.  

- Julepyntning i byen? Elin har hen-
vendt sig og orienteret.  
  

Vejviserskilt: Skiltet sættes ”i jorden” på købmandshjørnet den kommende fredag mor-
gen. Jens Chr. og Tommy tager sig af opgaven. Der er aftalt placering med købmanden. 
Vi kunne evt. overveje pressedækning. 

Cykelstation: Jens Chr. har sammen med Poul talt med ”cykelekspert” omkring hvad en 
sådan station skal indeholde. En kompressor er egentlig ikke nødvendig, - kan erstattes 
med fodcykelpumpe(r) med manometer. Derudover et par værktøjer som skal fæstnes 
med et par kæder. Et par el-stikdåser til opladning af cykelbatterier og mobiltelefon ville 
også være fint. Mht. el-forsyning, vil Rasmus tage kontakt til en bekendt, som arbejder i 
solceller. Kunne være energikilde til ovenstående. Alt i alt en væsentlig billigere løsning 
end de cykelstationer som Vejle kommune opererer med.  

Vejtræer: I forbindelse med etablering af cykelsti på Løveparkvej har vi mistet 7 vejtræer 
som VK er forpligtiget til at genplante på alternative placeringer. Der skal efterplantes 2 
stk. langs Løveparkvej, et stk. på helleanlægget mellem skolen og Løveparks udmunding i 
Vejlevej samt 4 lavere buske ude på motorvejsafkørsel nr. 7 ved Riis.  

Vejtræer langs cykelstien Riis-Givskud: VK har lovet at kigge på problemet med de 
udgåede vejtræer langs cykelstien mellem Riis og Givskud. VK har foreslået at der plantes 
kejserlind som skulle være mere robuste end de nuværende rønnetræer. Lokalrådet vil 
foreslå at man genplanter hele strækningen med lind og fjerner de sidste rønnetræer.  

Julepyntning i byen: Elin Søbye har henvendt sig mht. et ønske om ekstra julepyntning i 
byen udover juletræerne langs hovedgaden og juletræet på torvet. Lokalrådet hilser dette 
initiativ velkommen.   

 

8. TRAFIKALE FORHOLD: 

- Cykelsti langs Løveparkvej 
- Cykelsti, Givskud-Harresø/Jelling? 
- Gadelys langs Løveparkvej. 
- Hastighedsdæmpning på Hvejselvej 

 

Cykelstien på Løveparkvej er nu næsten færdig og man er i gang med opsætning af 
gadelys på strækningen mellem Vandrehjemmet og Vejlevej. Vedr. ønsket om en cykelsti 
mellem Givskud og Harresø/Jelling, har Bjarne sendt mail til kommunen og udtrykt vores 
bekymring omkring sikkerheden, ikke mindst strækningen mellem Givskud og Harresø. 
Iflg. VK´s prioriteringsliste for cykelstiprojekter, så optræder en cykelsti mellem Givskud og 
Jelling som nr. 70 på listen. Bjarne vil tage kontakt til Jelling lokalråd og forhøre om vi ikke 
i fællesskab kan lægge pres på VK, set i lyset af den manglende sikkerhed på stræknin-
gen, både af hensyn til cyklende og gående skolebørn, borgere og turister. 

Anlæg mhp. hastighedsdæmpning på Hvejselvej vil blive udført i løbet af 2021.  

 

9. NYT FRA ULN OG VK: 

- Virtuelt årsmøde i ULN afholdt den 12. 
nov.   

Arne og Bjarne kiggede med mht. det virtuelle årsmøde som ULN afviklede den 12. nov. 
Der var ikke de store nyheder og slet ingenting fra Vejle ”Vesteregn”. Uhre (Uhrhøj) lokal-
råd er blevet nedlagt. Et nyt lokalråd er startet i Holtum. VK har etableret et nyt klimaud-
valg som skal arbejde med spørgsmål på tværs af hele kommunen og indenfor hele den 
grønne sektor. En ny vandrerute Kongran på ikke mindre end 120 km. Er etableret rundt i 
kommunen, dog udenom Givskud. Se www.kongran.vejle.dk. 

 

10. EVENTUELT: 

- Næste møde (Juleafslutning?) dato (og 
brød?) 

 

Næste møde planlægges ind til videre som juleafslutning, såfremt coronaen tillader det. 
Mødet er planlagt til den 17. december kl. 18. Anne-Dorthe bestiller platter i Brugsen i 
Give. Bjarne sørger for drikkevarer.  

 
 

 


