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Rådsmøde      Mandag, den 22. februar 2021, kl. 19.00 – virtuelt møde hjemmefra 

Dagsorden:  

 
 

Referat: 

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

1. LOKAL AFKOBLING AF REGN-

VAND:   

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

- Ny henv. fra URLAND til os og Vejle 
Spildevand.  

- Kontakt til Tommy V. Pedersen! 

Bjarne orienterede om den seneste udvikling i LAR-projektet. Michelle Nielsen fra URLAND 
har henvendt sig og foreslået at URLAND tager kontakt til Ellen Rasmussen, Vejle spilde-
vand mht. at udveksle yderligere erfaringer. Det blev besluttet at lokalrådet tager kontakt til 
Givskud skole mhp. at involvere eleverne i LAR. Det blev også besluttet at man om nød-
vendigt bør forsøge at kontakte politikerne,  

Bjarne har haft kontakt til Tommy V. Pedersen mht. om der kan laves en enkel video eller 
lignende, som viser hvordan sivetesten kan udføres. Tommy har lovet at sende en video.  

 

2. ELMELUNDEN:  

- Status på Domea´s byggeri.  
Orientering v. Bjarne 

Bjarne har haft kontakt til Lars Todbjerg, Domea mht. status på boligprojektet i Elmelunden. 
Lars oplyser, at man tidligst vil gå i gang i eftersommeren/efteråret 2021. I forbindelse med 
igangsætning af byggeriet vil Domea afholde et lokalt infomøde i Givskud for interesserede 
borgere. Det blev besluttet at lokalrådet vil opfordre Domea til at sætte en planche/skilt op 
ved Elmelunden, som viser lidt om det kommende byggeri. Det blev ligeledes besluttet at 
Bjarne igen forsøger at kontakte planchef Lars Buksti, Vejle kommune mht. en opfordring til 
at lave en ”grøn byggemodning” og hvis muligt, at opsætte en inspirationstavle som viser 
hvordan hele området evt. kunne komme til at se ud. Det blev oplyst på mødet at der nu er 
udsolgt af de private grunde for enden af Egelunden.  

 

3. RIIS-GIVSKUD INVEST: 

- Opdatering v. Jens Chr.  

Jens Chr. orienterede omkring kontakten til Bo ”købmand”. Umiddelbart har Bo valgt at 
fortsætte uden Riis-Givskud Invest og planlægger en evt. renovering af facade og butik. 
Riis-Givskud Invest afsøger i øjeblikket evt. alternative muligheder for at andre selskaber 
kunne være interesseret i at etablere butik i Givskud, men stadig med skyldig hensyntagen 
til Bo. Riis-Givskud Invest har også drøftet hvilke andre opgaver man evt. kan gå ind i, 
herunder opkøb af saneringsmodne huse etc. evt. med hjælp fra kommunens puljer til den 
slags. Der er planlagt et online møde i gruppen den 3. marts.  

 

4. KOMMUNIKATIONSGRUPPEN: 

- Nyt redesign af hjemmesiden Giv-
skud.dk. Orientering v. Rasmus 

Rasmus præsenterede det nye re-design af hjemmesiden Givskud.dk. Det er blevet rigtig 
godt og er faktisk oppe og køre allerede. Gruppen afholder det næste møde den 2. marts 
mhp. drøftelse af de sidste detaljer. Bjarne O. har fået revideret og opdateret listen med 
alle basisoplysningerne fra byens foreninger. Elin og Vibse som styrer Givskud´s Face-
bookside ”Det sker i Givskud” fik meget ros for at sikre den gode tone og disciplin som 
siden viser.  

 

5. GIVSKUD SOM KLIMALANDSBY: 

- Orienteringsmøde den 11. februar.  
- 1. ansøgning inden den 1. marts 
- Etablering af arbejdsgruppe? 

Bjarne orienterede om onlinemødet, afholdt af Vejle kommune den 11. februar. Der deltog 
4 personer fra Givskud. Første deadline er 1. marts mht. en motiveret ansøgning, en så-
kaldt interessetilkendegivelse. Forslag til ansøgning var vedhæftet til lokalrådsmødet. Kun-
sten vil være at finde nogle spændende nye klimatiltag/ideer som kan sikre at Givskud går 
videre til næste ansøgningsrunde som har deadline den 19. april. Det blev besluttet på 
mødet at vi nedsætter en arbejdsgruppe som skal være med, her fra starten. Flg. personer 
har indvilget i at være med i gruppen, Elin Søbye og Richard. Bjarne vil spørge Jette Sø-
rensen om hun evt. også vil være en del af gruppen. Jette deltog i kommunens oriente-
ringsmøde. Elin vil rette henvendelse til et lokalt emne som også vil være særdeles kompe-
tent at have med. Alle er enige om at det vil være en stor opgave at løfte for lokalrådet og 
derfor er vi da også lykkelige for at kunne trække på personer udenfor lokalrådet.  

 

6. GIVSKUDS FORSKØNNELSE OG 

TRAFIKALE FORHOLD: 

- Cykelsti. Henv. til Jelling lokalråd, - 
etablering af arbejdsgruppe 

- Stigruppen. Nu kan der søges tilskud 
fra Natur- og stipuljen.  

Cykelsti: Der er nu skabt kontakt til Jelling lokalråd, som gerne vil være med i en arbejds-
gruppe omkring ønsket om etablering af en cykelsti mellem Jelling og Givskud. Vi har fået 
oplyst 2 deltagernavne fra lokalrådet i Jelling og her fra Givskud vil Grethe og Bjarne delta-
ge. Vi vil forsøge snarest muligt at afholde et onlinemøde.  

Stigruppen: Bjarne orienterede om at der nu er åbnet mulighed for at søge midler fra 
Natur- og stipuljen i kommunen. I forbindelse med ønsket om at få ”puffet” stigruppen i 
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- Bump på Hvejselvej, - se bilag.  gang igen, vil Elin Søbye, rette henvendelse til en lokal borger som har vist interesse for 
etablering af nye stier.  

Bump: Vejle kommune har fremsendt forslag til etablering af hastighedsdæmpende tiltag 
på Hvejselvej, et såkaldt bump. Lokalrådet har videreformidlet forslaget til grundejerfor-
eningen i Østervang. Der har ikke umiddelbart været nogen reaktioner på forslaget. Kom-
munen har præsenteret 2 typer af bump, dels en traditionel type cirkelbump på 10 cm´s 
højde og en længde på 9,5 m. samt en alternativ type, en såkaldt modificeret cirkelbump, 
stadig 10 cm. høj, men med en noget skarpere stigning. Denne type fylder 11 meter i 
længden. Lokalrådet besluttede at anbefale at men etablerer den modificerede type.  

 

7. ÅRSMØDE I LOKALRÅDET: 

- 30. marts. 2021, virtuelt el. fysisk? 
- Hvis virtuelt, . hvilket ”mødeforum”? 
- Kandidater til lokalrådet? 
- Annoncering? . se bilag som forslag.  

Set i lyset af corona-situationen, blev det besluttet at fastholde det planlagte årsmøde til at 
være et virtuelt online årsmøde den 30. marts. Richard har tilbudt at sætte en teams-
platform op til mødet. Det blev ligeledes besluttet at annoncere i Give avis, jf. vedhæftet 
eksempel. Der vil som tidligere år bliver annonceret ca. 4 uger før mødet (den 3. marts.) og 
igen ugen inden mødet, den 24. marts. Annonceringen den 24. marts vil indeholde oplys-
ning om link til mødet. Det blev kort drøftet om man kunne supplere mødet med et tema, - 
det blev dog ikke endelig vedtaget. Det kunne evt. være emner i relation til LAR-projektet. 
Regnskab og revision af samme, vil være klar til årsmødet. Der vil blive rettet henvendelse 
til Bjarne Søbye mht. at være ordstyrer på årsmødet. Da der er 2 medlemmer af lokalrådet 
der træder ud, skal vi have fundet et par nye kandidater. På opfordring har Elin Søbye 
accepteret at være kandidat til lokalrådet. Lars har et emne til det andet kandidatur, som 
han skal have tjekket.  

 

8. NYT FRA ULN OG VK: 

- Indsendelse af årsberetning og regn-
skab, deadline den 22. marts – ud-
sættelse til efter den 30. marts.    

ULN har bedt lokalrådet om at sende beretning og regnskab ind senest den 22. marts. Det 
vil vi dog ikke kunne overholde. Vi sender først ind efter årsmødet den 30. marts.  

9. EVENTUELT:  

- Henv. fra Engmarksgård, - orientering 
ved Bjarne 

- Fibernet i Riis 
- Vestjysk Bank, ID  
- DM-cykelløb 2021? 
- Næste møde – årsmøde den 30. 

marts.  
 

Lokalrådet har fået henvendelse fra Tine på Engmarksgården i Riis mht. at Thise mejeri 
arbejder med en ide om at introducere en ny osteserie baseret på navne og historier som 
relaterer til Hærvejen. Lokalrådet har givet opfordringen videre til vores ”historieekspert” 
Anne-Dorthe, som allerede har fundet en 7-8 forslag frem som herefter skal ”dyrkes” mht. 
baggrundshistorie.  

Fibernet. På foranledning af bl.a. Erik Voldby i Riis, er lokalrådet blevet opmærksom på, at 
der er et par områder i Givskud sogn, som endnu ikke har fået fibernet. Det er et velkendt 
problem flere steder i landet at mindre grupper af ejendomme kan blive ”glemt” i forbindelse 
med udrulning af fibernet. Her hos os er det dels området vest for Riis og dels et mindre 
område mellem Givskud og Harres langs Vejlevej. Den umiddelbare løsning vil være at 
samle tilkendegivelser sammen i de berørte områder og derefter sende en ansøgning til 
bredbåndspuljen som igen i år er på 100 mio. for hele landet. Lokalrådet vil dog gerne 
fremme processen hvis vi kan. Lars vil kontakte de berørte ejendomme mellem Harresø og 
Givskud.  

VestjyskBank: Lokalrådets bankforbindelse Den Jyske Sparekasse/VestJysk Bank har 
henvendt sig mht. et krav om legitimation (ID) fra lokalrådets medlemmer. Det er et krav 
som finanstilsynet kræver i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning. Lokalrådet for-
søgte at overbevise banken om at det kun er formanden jf. vores vedtægter som skal ind-
give ID, men det ville de ikke acceptere.  

DM i cykelløb 2021: Cykelløbet blev pga. corona aflyst i 2020 og er nu planlagt til 2021 og 
derfor har Kurt Gjødsbøl fra Give cykelklub rettet henvendelse igen mhp. rekruttering af 
flere frivillige hjælpere. Der har ikke umiddelbart været den store respons, ud over at de 
personer som meldte sig sidste år må forventes stadig at stille op i år. Derudover vil lokal-
rådet opfordre klubben til at ”annoncere” på vores lokale Facebookside ”Det sker i Giv-
skud”. 

Vådområdeprojekt: Jens Chr. har uden held forsøgt at få kontakt til Bo Levesen, Vejle 
kommune mhp. en status på vådområdeprojektet.  

 
 

 


