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Rådsmøde      Mandag, den 25. januar 2021, kl. 19.00 – virtuelt onlinemøde hjemmefra 

Dagsorden:  

 
 

Referat: 

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

1. LOKAL AFKOBLING AF REGN-
VAND:  

- Vejle spildevands brev sendt til Bor-
gerne samt onlinemøde i dec. 

- Møde med Urland den 4 dec. Bjarne 
og Jens Chr. orienterer 

- Henv. til Peter Sepstrup, mht. finansie-
ringsmuligheder (Grøn omstillingspulje)  

- Henv. til VK og Vejle spildevand mht. 
muligt møde med Urland. 

Bjarne orienterede omkring LAR-projektet i Givskud. Mht. Vejle spildevands brev til bor-
gerne i december, har der iflg. Vejle Spildevand ikke endnu været den store respons, 
desværre. Det blev på mødet påpeget at de vedlagte flyers, som viser hvordan man får 
lavet sivetest mv. kan virke uoverskuelige for mange borgere. Det kan overvejes om man 
på en eller måde kan fremme og motivere interessen for afkobling. Bjarne vil kontakte 
Tommy V. Pedersen mht. om man evt. kunne lave en bedre præsentation eller video og 
lignende som kunne lægges på f.eks. Facebook. Bjarne har haft kontakt til såvel Kirstine 
Thorsen, Natur og Miljø samt Ellen Rasmussen, Vejle Spildevand mht. om et oriente-
ringsmøde mellem dem, URLAND og lokalrådet. Der har endnu ikke været en egentlig 
tilbagemelding omkring dette. Bjarne har talt med Peter Sepstrup vedr. evt. finansiering af 
konsulentbistand (URLAND). Peter ville fraråde at ansøge Den Grønne omstillingspulje 
men i stedet lave en økonomisk beregning på udgifter til konsulenterne, som så sendes til 
ULN mhp. en individuel politisk vurdering af et sådant projekt.  

 

2. ELMELUNDEN:  

- Domea´s ansøgning er på vej gennem 
det kommunale system.  

- Henv. fra Højen lokalråd.  

Der har ikke været kontakt mellem lokalrådet og Domea for nylig, men vi vil tage kontakt til 
dem inden så længe mhp, en status for projektet i Elmelunden. Der er tidligere fremsendt 
mail til kommunens planchef Lars Buksti mhp. på en opfordring til at foretage ”Grøn byg-
gemodning” af området. Der er ikke kommet svar tilbage. Bjarne vil kontakte Lars Buksti 
igen. Højen lokalråd har kontaktet os for at høre om hvordan vi har grebet det an med 
projektet. Højen ønsker selv at skubbe på et tilsvarende projekt hos dem.  

 

3. RIIS-GIVSKUD INVEST: 

- Opdatering v. Jens Chr.  

Arbejdsgruppen ”træder vande” i øjeblikket i relation til situationen omkring en ny daglig-
varebutik. Købmanden har valgt at fortsætte selv med en ide om at renovere den nuvæ-
rende butik. Vi afventer i øjeblikket en tilbagemelding fra ham. Arbejdsgruppen har plan-
lagt et møde til den 2. februar mhp. at overveje næste skridt.  

 

4. GIVSKUDS FORSKØNNELSE OG 
TRAFIKALE FORHOLD: 

- Vejviserskilt. Er sat op. Fin presse-
dækning. Supplerende skilte?.  

-  Vejtræer. Erstatnings- og efterbeplant-          
          ninger er udført, også langs cykelsti.  

- Gadelys langs Løveparkvej etableret! 
- Cykelsti. Henv. til Jelling lokalråd 
- Cykelstationer. Nyt f. arbejdsgruppen.  

Vejviserskilt: Det blev besluttet at Lars fremstiller 2 supplerende skilte til den nye stander 
ved torvet, dels en med henvisning til Givskud Zoo og dels en til Kongernes Jelling.  

Vejtræer og gadelys: Orientering til efterretning. 

Cykelsti: Bjarne kontakter Jelling lokalråd mhp. svar på vores tidligere henvendelse. 

Cykelstationer: Arbejdsgruppen arbejder videre med ideer og løsninger.  

Ruintræ i anlægget. Vejle kommune har fældet en stor bøg i anlægget, men dog ladet en 
”høj” stub stå på ca. 2-3 meter. Kommunen har sat et skilt på træet: ”Ruintræ”.  

Løvtræshegn omkring gamle stadion. Hegnet er nu blevet beskåret også på den ind-
vendige side.  

Vejrabatter langs Stadionvej/Hærvejen: Kommunen har forsøgt at udbedre de dårlige 
vejrabatter langs Stadionvej og Hærvejen mod nord. Effekt, - svært at afgøre? 

 

5. ÅRSMØDE I LOKALRÅDET: 

- Hvis ja, - dato? 
- Virtuel? 
- Annoncering? 
- Regnskabsafslutning! 

Lokalrådet aftalte at fastholde årsmødet og har planlagt den til tirsdag den 30. marts, 
uanset om det bliver et fysisk - eller et virtuelt møde. Den endelige afgørelse foretages 
senere grundet, de nuværende corona-restriktioner. Evt. annoncering afgøres på det 
næste lokalrådsmøde. Lokalrådets regnskab afsluttes og sendes til revision. Der skal 
findes 2 nye medlemmer til lokalrådet, da Arne og Anne-Dorthe ønsker at udtræde. Op-
fordring til at finde nye kandidater i lokalområdet.  

 

6. CYKELLØB, DM 2021: 

- Henvendelse fra Kurt mht. hjælp. 

Det aflyste DM i cykelløb 2020 forsøges nu afviklet i 2021. Henvendelse fra Kurt Gjøds-
bøl. Vi må forvente at de frivillige som havde meldt sig i 2020, stadig ønsker at hjælpe i 
2021. Afvente udmelding fra Borgerforening og GUF.  
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7. NYT FRA ULN OG VK: 

- Givskud som klimalandsby? - henv. til 
Peter Sepstrup 

- Årshjul fra ULN udsendt. 
- IT-kurser  
- Mail fra Thyge (foreningskonti)   

Klimalandsby: Der var opbakning til at Givskud melder sig som kandidat til at være Vejle 
kommunes klimalandsby. Bjarne har talt med Peter Sepstrup, som oplyser at der snarest 
vil blive fremsendt en mail, hvor vi formelt kan tilmelde os. Givskud lokalråd har gennem 
flere år arbejdet med det grønne koncept samt gennemført en del tiltag omkring mil-
jø/energi. Lokalrådet skal gøre os nogle tanker om, hvad vi kan byde ind med, mht. at 
være klimalandsby.  

Årshjul og IT-kurser: Orientering til efterretning.  

Foreningskonti: Thyge Bjerring, formanden for ULN, har sendt en henvendelse vedr. 
lokalrådenes erfaring med deres konti i diverse pengeinstitutter. Thyge har brugt Grejs 
lokalråd som eksempel på meget høje årlige gebyrer. Thyge vil gerne høre hvilke erfarin-
ger andre lokalråd har. Givskud lokalråd bruger Den Jyske Sparekasse/Vestjysk Bank i 
Give og har ikke oplevet høje gebyrer. Det er meldt tilbage til Thyge. 

  

8. EVENTUELT:  

- Møde i kommunikationsgruppen? 
- Nedrivningspulje! 
- Mobilitetsprojekt, nyt-Grethe? 
- Henv. fra grundejerforening mht. an-

søgning til strakspuljen (Anlæg af sti) 
- Næste møde i februar, dato? 

 

Kommunikationsgruppen: Mht. hjemmesiden Givskud.dk arbejdes der med at indhente 
ajourførte stamdata fra diverse foreninger i området. Et stort arbejde, som forhåbentlig 
lykkes. En nyt design er på vej mht. Givskud.dk. Hjemmesidens fremtid bør overvejes på 
et møde, som der indkaldes til, snarest muligt.  

Mobilitetsprojekt: Grethe oplyser at der ikke har været afholdt yderligere møder i forbin-
delse med projektet, formentlig pga. corona-situationen. ¨ 

Byens bil: Der er heldigvis kommet gang i ”Byens bil”, som pt. er udlejet. Ekstra bil har 
været stillet til rådighed i en periode. Også den har været udlejet. Positivt.  

Nedrivningspulje: Det blev foreslået at Riis-Givskud Invest bør overveje at gå ind og 
fokusere på evt. ”nedrivningsmodne” huse. 

Strakspuljen: Der har været henvendelse fra lokale borgere, som ønskede at ansøge om 
midler fra Strakspuljen til udbedring/anlæggelse af lokal sti i boligområde. Lokalrådet har 
ikke hørt yderligere til sagen.  

Hastighedsdæmpning: Der blev fremsat et ønske om igen at sætte fokus på problemer 
med for høj hastighed, ikke mindst på Vejlevej gennem byen. En lille arbejdsgruppe be-
stående af Rasmus og Lars blev nedsat mhp. fornyet henvendelse til myndighederne 
omkring f.eks. opsætning af faste stærekasser. Bjarne sender kommunens kontaktdata til 
Rasmus og Lars.  

Regler for hvidvaskning: Givskud lokalråd er blevet afkrævet at indsende legimitations-
oplysninger på alle medlemmer til Den Jyske Sparekasse/Vestjysk Bank hvor vi har vores 
foreningskonto. Det er et krav fra finanstilsynet pga. hvidvaskningsreglerne. Bjarne vide-
resender henvendelsen, hvor hver enkelt medlem skal indsende de krævede oplysninger 
på en sikker mailforbindelse til banken. Lokalrådets vedtægter samt seneste beretning 
mv. sendes ind af Bjarne.  

Næste møde: Blev fastsat til mandag, den 22. februar 2021 (Onlinemøde).  
 
 
 


