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Rådsmøde      Tirsdag, den 22. juni 2021, kl. 19.00 – Givskudhallens cafeteria 

Dagsorden:  

 
 

Referat: 

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

1. LAR-PROJEKTET: 

- Demoaftener den 18. og 26. maj 
Orientering v. Jens Chr. og Bjarne 

Bjarne orienterede om de 2 demoaftener hos Poul Hansen. Der var ca. 20 deltagere den 
18. og ca. 30 den 26. Den 26. var pressen tilstede og skrev efterfølgende en fin artikel i 
Give avis. Den 1. juli er der deadline mht. tilmelding fra borgerne omkring forhåndstilken-
degivelse, hvor Bjarne vil kontakte Ellen Rasmussen, Vejle Spildevand mhp. status. Elin 
sætter et lille opråb ind på Facebooksiden igen i relation til projektet.  

 

2. GIVSKUD SOM KLIMALANDS-

BY? 

- Status: Givskud blev ikke valgt. 
Hvad gør vi fremadrettet? Møde? 

- Orientering v. Bjarne 

Givskud blev desværre ikke valgt. ”Givskud klimaråd” vil snarest muligt sætte sig sammen 
og evaluere forløbet samt fokusere på udvalgte delprojekter omkring klima og energi. Ma-
ren Pilegaard fra VK har meldt ud, at man gerne vil hjælpe de ”fravalgte” ansøgere og 
støtte deres gode miljøprojekter.  Vedr. dette vil vi høre mere fra ULN.   

Elin er blevet opmærksom på, at man muligvis kan søge midler til etablering af løbende 
affaldsindsamling. Afventer svar fra formanden for Natur og Miljø, Karl Erik Lund.  

 

3. RIIS-GIVSKUD INVEST:  

- Status ved Jens Chr.  

Arbejdsgruppen har henvendt sig, dels til Brugsen i Give og lavpriskæden Lidl. Begge har 
takket nej tak, til at gå ind i et evt. projekt omkring en ny dagligvarebutik. Gruppen mødes 
snarest mulig mhp. at evaluere situationen og tage stilling til næste skridt. Der er endnu 
ikke kommet tilbagemelding fra planafdelingen i kommunen.  

 

4. CYKELSTI TIL JELLING?: 

- Henv. til VK den 26. maj.  

Bjarne orienterede om den fremsendte anmodning til formanden for Teknisk Forvaltning 
samt dir. for Teknik og Miljø, vedr. ønsket om en cykelsti mellem Jelling og Givskud. An-
modningen er en fælles henvendelse fra Jelling og Givskud lokalråd. Der er svaret tilbage 
fra Gerda Jørgensen med enkelte kommentarer og derudover indtil videre ikke yderligere 
respons.  

Mht. den allerede etablerede cykelsti mellem Givskud og Riis, blev der gjort opmærksom 
på den manglende skiltning, som viser at det er både til gående og cyklister. Bjarne vil 
henvende sig til kommunen vedr. dette. 

 

5. CYKEL-SERVICESTATION: 

- Servicestation er bestilt. 
- Strakspuljen er ansøgt. 
- Orientering ved Jens Chr. og Bjarne.  

Bjarne orienterede om bestilling af en cykelservicestation, som tænkes opstillet ved torvet. 
Der er aftalt at lokalrådets logo og navn sættes på standeren. For en måned siden blev der 
sendt ansøgning til strakspuljen i VK mhp. støtte til købet. Bjarne har d.d. fået telefonisk 
lovning på, at man støtter projektet. Vi kender ikke den præcise tidsplan for levering af 
stationen. Lokalrådet sørger selv for opstilling.  

 

6. GIVSKUDS FORSKØNNELSE OG 

TRAFIKALE FORHOLD: 

- Bænke fra Givskud Zoo! 
Orientering v. Elin  

- Bump på Hvejselvej etableret.  

Bænke: Elin og Anne-Dorthe vil snarest muligt tage en cykeltur rundt i by og omegn mhp. 
at finde egnede placeringer af bænke-borde sættene. Elin vil ligeledes opfordre via Face-
book mht. forslag til placeringer. De omtalte bænke-borde sæt har ikke ryglæn.  

Opholdsområdet ved siden af kunstgræsbanen blev drøftet. Kunne på sigt blive et 
attraktivt område for alle generationer med bålplads, bænke-borde sæt m.m. Elin, Lars og 
Rasmus kiggede på arealet efter mødet og fandt frem til nogle gode muligheder for en 
forsigtig opstart af et sådant projekt.  

Bump: Der er nu etableret hastighedsbump på Hvejselvej. Iflg. beboere i området har det 
allerede haft en positiv effekt og ej heller har bumpet givet gener i forhold til husene som 
ligger lige op til.  

Hastighedsbegrænsning på Vejlevej: Lars og Rasmus vil arbejde med en henvendelse til 
myndighederne omkring problemet med de alt for høje hastighed på Vejlevej gennem 
Givskud.  

 

7. KNUDSHØJE SHELTERPLADS: 

- Hærværk og andet vedr. pladsen!. 

Bjarne orienterede omkring et hærværk på Shelterpladsen, idet en af bænke-bordesættene 
er blevet ødelagt. VK har lovet at reparere. For 14 dage siden er der givet besked til VK på 
tømning af toilettet på pladsen. Det er aftalt med VK, at såfremt den nuværende affalds-
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tømning hvert 14. dag ikke er tilstrækkeligt, skal vi henvende os via ”Gi´  et praj”. Det har 
været drøftet om der bør udlægges nyt flis foran shelterne. Det vil ske senere på året.  

 

8. VELKOMSTMAPPER: 

- Modernisering af mapper! Involvering 
af lokalområder mv.  
Elin og Gitte orienterer 

Elin har fået overdraget materiale fra Arne og er begyndt på gennemgangen. Der er en del 
oplysninger som skal ændres og tilrettes. Elin har haft kontakt til oplandsområderne om-
kring Givskud, mhp. en ordning, således at vi sikrer os alle nye tilflyttere får en mappe.  Der 
blev talt om at lægge en elektronisk udgave af mappen på Givskud.dk. Rasmus vil cleare 
dette med GroupOnline.  

  

9. BORGERHENVENDELSER: 

-  Cykelsti til Give. Orientering v. Bjarne.  
-  Musisk tiltag i Givskud. Møde den 6. 

juni. Elin orienterer. 

Der har været en borgerhenvendelse omkring ønsket om en cykelsti mellem Riis og Give. 
Bjarne har orienteret borgeren om status og muligheder på dette område. En cykelsti langs 
Østerhovedvej, står prioriteret som nr. 69 på kommunens liste, så umiddelbart er der lange 
udsigter.  

Foreninger, herunder Lokalrådet har via Elin fået en henvendelse fra en ny tilflytter Jonas 
Nørager Langemark, som gerne vil have en drøftelse vedr. muligheder for evt. musiske 
tiltag i Givskud. Der blev den 6. juni afholdt et onlinemøde med Jonas og områdets for-
eninger, dvs. GUF, Menighedsrådet, Borgerforening, Klub 92 samt Lokalrådet. Et interes-
sant møde, som man vil følge op på. Der var fuld opbakning fra samtlige deltagere til nye 
musiske tiltag mv. Jonas vil gerne lave en fysisk rundvisning senere på adressen Vejlevej 
93, som rummer musikstudie mv.  

 

10. NYE BORGERE?:  Ingen registreret.  

11. NYT FRA ULN OG VK: 

- Bliv gåvært, - henv. fra DGI og VK. 
- Landdistriktspuljen. (Land og Liv) 
- Nedrivning af Stuehus, Seidelinsgade 

 

En henvendelse mht. at blive ”Gåvært” fra DGI via kommunen blev kort drøftet. Det er 
lokalrådets opfattelse at evt. tiltag i den retning fint varetages af GUF og at vi derfor ikke 
har interesse i at følge op på henvendelsen.  

Der nu igen adgang til landdistrikspuljen (EU-midler) mht. evt. projekter. 

VK har bevilget et tilskud til nedrivning at et stuehus på Seidelinsgade 13, Givskud. 

ULN tilbyder efterårskurser, bl.a. vedr. Fundraising. Endeligt program kommer senere. 
Drøftede muligheden for at lokalrådet fremadrettet kunne benytte sig af proff. Fundraising-
firmaer.  

 

12. EVENTUELT:  

- Corona: Nedlukning af sognet. Forløb!  
- DM cykelløb, evaluering!! 
- Stigruppen? Bjarne orienterer.  
- Næste møde i aug., dato og brød?.  

 

Corona-nedlukning: Forløbet, herunder kommunikationen omkring nedlukningen, blev 
kort drøftet. En af konsekvenserne var iflg. Richard, at Givskud Zoo måtte lukke i 4 dage, 
med et tab på ca. 1 mio. i indtægt.  

DM cykelløb: Arrangementet blev kort omtalt, idet cykelløbet passerede byen både tors-
dag og søndag. Løbet forløb planmæssigt og blev en stor succes.  

Stigruppen: Bjarne vil forsøge at få samlet gruppen igen.  

Byens bil: Jens Chr. har aftalt med Bo, at skiltet med Byens bil flyttes fra P-pladsen og ud 
til Vejlevej mhp. større synlighed. Pladsen deles med firmaet humørmøbler. Jens Chr. tager 
kontakt til Arne Vestergaard, Byens bil mht. dette.  

Fibernet: Et par mindre området i Givskud sogn er blevet ”glemt” i forbindelse med udrul-
ningen af fibernet. Det er typisk områder med 5-8 husstande henholdsvis langs Vejlevej 
mellem Givskud og Harresø og området langs Vejlevej vest for Riis. Det er svært for lokal-
rådet at løse dette problem direkte, men vi kan kun opfordre de implicerede ejendomme om 
at rette henvendelse til bredbåndspuljen og søge i fællesskab som gruppe.  

Næste møde: mandag d. 16. august, kl. 19 i hallens cafeteria. Brød: Gitte? 

 
 
 

 


