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Rådsmøde      Onsdag, den 7. april 2021, kl. 19.00 – virtuelt møde hjemmefra 

Dagsorden:  

 
 

Referat: 

Råds.medl. .:    Elin    Richard      Gitte    Bjarne   Steffen    Grethe    Jens Chr.   Lars    Rasmus 
Fravær. ÷ :          +          +              +           +             -             +               +            +           + 

1. KONSTITUERING:  Konstitueringen blev som følgende: Bjarne Østerlund genvalgt som formand, næstformand 
blev Jens Chr. Mathiasen, Richard Østerballe blev genvalgt som kasserer og Grethe Han-
sen genvalgt som sekretær.  

2. EVALUERING ÅRSMØDE: Der var desværre for få deltagere, hvilket er overraskende, set i lyset af, at mødet var 
online og nemt at tilgå. Vi tænker at vores vanlige traktement er et trækplaster.  

3. ELMELUNDEN:  

- Borgmesterbesøg den 6. april   
- Uheldig placering af stamvejen mht. 

oversyn på Pottervejen?  
- Status v. Bjarne 

Mødet med borgmester Jens Ejner Christensen fandt sted ved Elmelunden. Jens Chr., 
Rasmus og Bjarne deltog fra lokalrådet. Udstykningen blev vist frem og placering af Do-
mea´s bebyggelse vist på en tegning. Lokalrådets ide om grøn byggemodning blev forelagt. 
Jens Ejner kunne fortælle at der har været henvendelse fra et lokalt byggekonsortium mhp. 
et evt. byggeri i næste fase. Positivt.  

LAR-projektet og midtbyrenoveringen blev drøftet med Jens Ejner.  

Vi påpegede overfor Jens Ejner en undren mht. at Vejle kommune ikke har prioriteret en 
cykelsti mellem kommunens 2 største turistattraktioner, dvs. mellem Jelling og Givskud.  

4. RIIS-GIVSKUD INVEST: 

- Opdatering v. Jens Chr.  

Arbejdsgruppen Riis-Givskud Invest har afholdt møde den 23. marts, hvor 3 lokale ”investo-
rer” var inviteret. De 3 ”investorer” samt Jens Chr. fra lokalrådet har efterfølgende afholdt et 
møde, hvor man har analyseret hvilke mulige placeringer en evt. ny dagligvarebutik kunne 
være. Der arbejdes videre i gruppen, både med dagligvarebutik og renovering af midtbyen. 
Jens Chr. har haft et orienterende møde med købmand Bo. Nyt møde i Riis-Givskud Invest 
er planlagt til den 13. april.  

5. GIVSKUD SOM KLIMALANDSBY: 

- Orientering fra møderne i Givskud 
klimaråd v. Bjarne  

Der er nedsat et lokalt klimaråd som skal forsøge at få Givskud valgt som kommunens 
klimalandsby. ”Klimarådet” har afholdt 2 møder og man har valgt et tema: Cirkulær økono-
mi, med fokus på genbrug og genanvendelse. Flest mulige i byen skal involveres i projek-
tet, og i den forbindelse er der tanker om et ”klimahus” i byen, evt. placeret tæt på skolen. 
En planlagt udbygning af hallen kan måske blive en del af projektet jf. Elin. Bjarne laver 
oplæg til ansøgningen som klimalandsby til næste møde den 12. april.  

6. DELEBILSORDNING: 

- Problemer med brugerfrekvensen!! 
Jens Chr. orienterer.  

Aftalen omkring Byens Bil har nu løbet i knap et år, men interessen har desværre været for 
lille. Kun 2 brugere har benyttet ordningen. Jens Chr. har talt med Arne Vestergaard, som 
står bag Byens Bil og han har skitseret 3 muligheder: A: Fornyelse af aftalen med de nu-
værende sponsorer om endnu et års sponsorat på 30.000 kr. B: En 50% ordning på 15.000 
kr, hvor bilen også vil komme til at køre andre steder end her i området (reklamerne bibe-
holdes på bilen) eller endelig som den tredie mulighed: C: Ophør af ordningen.  

Jens Chr. har talt med sponsorerne, som alle udtrykker skepsis mht. fortsat drift under den 
nuværende ordning. Lokalrådet vil pege på 50% ordningen og kan som sådan gå ind og 
betale en femtedel af sponsoratet (3.000 kr). Det påpeges at der er behov for mere aggres-
siv annoncering. Som et forslag blev det bl.a. nævnt at bilen evt. kunne udstyres med 
anhængertræk og på sigt udskiftes til en elbil, som passer bedre til byens grønne image. 
Jens Chr. vil forsætte drøftelserne med sponsorerne og Arne Vestergaard.  

7. LAR-PROJEKT: 

- Kampagne? 
- Video på Facebook? 

 

LAR-projektet har deadline den 1. juni mht. tilbagemelding fra interesserede borgere. Der 
var enighed om at vi bør iværksætte en kampagne i april-maj på Facebook, evt. med en 
lille videofilm vedr. sivetest. Evt. omdeles flyers i husejernes postkasser. Et forslag går ud 
på at spørge Poul og han vil fungere som kontaktperson i relation til at formidle erfaring 
omkring LAR-projektet som er udført i hans have. Jens Chr. påpegede nødvendigheden af 
et massivt pres fra lokalrådets side mht. de 30% ”offentlige” regnvand som falder i byen. 
Derudover opfordres til at presse på mht. at arrangere et møde med konsulentfirmaet 
URLAND, Vejle Spildevand og Lokalrådet. Bjarne kontakter kommunen igen mht. ovenstå-
ende.  

8. VÅDOMRÅDEPROJEKT: 

- Orientering v. Jens Chr.  
 

Simon Sørensen fra Naturstyrelsen er blevet sygemeldt, så biolog Bo Levesen fra Vejle 
kommune vil forhandle de 20-årige fastholdelsesaftaler med lodsejerne færdig. Derudover 
vil Jordfordelingskontoret forhandle med de lodsejere som har udtrykt ønske om at sælge 
eller købe arealer. 
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9. GIVSKUDS FORSKØNNELSE OG 

TRAFIKALE FORHOLD: 

- Bænke. Indkøb/produktion? 
- Cykelsti. Henv. til Jelling lokalråd 
- Stigruppen, - opstart igen!! 
- Bøgetræ v. Anlægsstien.  
- Cykelstationer, - Jens Chr. orienterer 

            

Bænke: Richard har tilbudt et antal brugte bænke fra Givskud Zoo, som er blevet udskiftet 
med nye. De brugte bænke vil evt. kunne renoveres med nye rygstøtter. Firmaet Humør-
møbler på Hovvejen, blev også nævnt som en mulig leverandør. Det er vigtigt at bænkene 
bliver solidt forankret af hensyn til hærværk etc. Richard melder tilbage til Grethe eller 
Bjarne. Elin påpegede at en placering af flere bænke-bordesæt ved kunstgræsbanen ville 
være en god ide. 

Cykelsti: Grethe og Bjarne vil snarest muligt tage kontakt til Jelling lokalråd mhp. et online 
møde omkring en evt. cykelsti mellem Givskud og Jelling.  

Bøgetræer: Vejle kommune har gjort opmærksom på at der er et potentielt farligt bøgetræ 
ud mod Anlægsstien som bør fjernes og erstattes af et nyt. Lokalrådet bakker op omkring 
dette tiltag, men peger samtidig på yderligere et bøgetræ som står midt i fortovet langs 
Anlægsstien. Dette træ bør også fjernes.  

Stigruppe: Lene og Niels Anton Nielsen, Regulusparken har rettet henvendelse mht. at 
indgå i stigruppen. Bjarne vil foranledige at stigruppen samles snarest muligt her i foråret.  

Cykelstation: Poul og Jens Chr. arbejder på et budget for en evt. cykelstation som skal 
placeres ved Det grønne bylaugs redskabsskur ved torvet. Udgiften kunne evt. forsøges 
dækket via midler fra Strakspuljen.  

 

10. NYT FRA ULN OG VK: 

- Henv. fra ULN mht. nedrivning af 
ejendom, - kommentar? 

- Årsrapport og regnskab er indsendt.  
    

Nedrivning af hus: ULN har rettet henvendelse til lokalrådet og bedt om en udtalelse i 
forhold til ansøgning om støtte fra kommunen til nedrivning af stuehus. Lokalrådet udtryk-
ker støtte til anmodningen. Bjarne melder tilbage til ULN. 

Årsrapport og regnskab er indsendt inden deadline den 1. april mhp. at lokalrådet kan få 
udbetalt det årlige tilskud på kr. 10.000.  

11. EVENTUELT:  

- Osteserie fra Thise mejeri. Anne-
Dorthe har lavet forslag. Se bilag.  

- Velkomstmapper, hvem? 
- Næste møde?.  

 

Osteserie: Anne-Dorthe har lavet forslag til en osteserie med relation til Hærvejen som 
Thise mejeri overvejer. Bilag på forslagene er tidligere udsendt til orientering.  

Velkomstmapper: Enighed om at det er fælles opgave at sørge for uddeling. Elin vil gerne 
sørge for uddeling indenfor bygrænsen og så dækker vi andre resten af sognet. Det blev 
foreslået at vi sætter et fast punkt på dagsorden til hvert møde mht. nye tilflyttere. Der var 
også enighed om at velkomstmappen bør moderniseres. Grethe får overdraget materialet 
fra Arne og vi vil på et kommende møde gennemgå mappen.  

Trafikdæmpning v. skolen: Elin omtalte det netop færdiggjorte projekt ved indkørslen til 
skolen. Kanterne er desværre for høje. Der er rettet henvendelse til kommunen.  

Bump midt i byen: Gitte påtalte at der stadig køres for hurtigt gennem byen og at det 
anlagte bump, stadig giver rystelser i huset. Gitte gjorde ligeledes opmærksom på at der 
mangler skilte som advarer bilisterne om bumpet. Forsøge at melde via ”Gi et praj”. 

Hastighedsbegrænsning: Lars og Rasmus planlægger henvendelse til kommunen mht. 
tiltag omkring den høje hastighed gennem byen.  

Vejviserskilt: Jens Chr. efterlyste et skilt til Givskud Zoo Zootopia på vejviseren. Lars vil få 
fremstillet skiltet. Jens Chr. og Poul monterer.  

Næste møde blev fastlagt til den 17. maj 2021.  
 
 
 


