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Rådsmøde      Mandag, den 17. maj 2021, kl. 19.00 – Givskudhallens cafeteria 

Dagsorden:  

 
 

Referat: 

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

1. LAR-PROJEKTET: 

- Møder den 28. april og 5. maj, - orien-
tering ved Bjarne 

- Demoaftener den 18. og 26. maj 
 

Besluttet på onlinemøder med Vejle spildevand den 28. april og den 5. maj, arrangeres der 
demoaftener den 18. og 26. maj. Deadline for forhåndstilkendegivelse er forlænget til den 
1. juli. Der er omdelt flyers i alle postkasser og opsat informationsplancher ved torvet og 
ved hallen. Ved demoaftenerne vil Tommy vise hvordan man laver en sivetest og give gode 
råd omkring LAR-løsninger i haven. Der udtrykkes bekymring mht. om vi når de 30% af 
husejerne mht. tilkendegivelser om afkobling. Lokalrådet vil stadig være opmærksom på 
den offentlig del af regnvandet som udgør 30% og lokalrådet vil være obs på om kommu-
nens planer omkring renovering af fortove kommer i spil og derved evt. kunne kombineres 
med LAR.   

 

2. GIVSKUD SOM KLIMALANDS-

BY? 

- Møde den 12. april, orientering ved 
Bjarne. Ansøgning sendt! 

Ansøgning er sendt. (Vedhæftet dagsorden) Kommunen har i alt modtaget 6 ansøgninger. 
På ULN-møde den 9. juni forventes det afgjort hvem der bliver valgt. Referat fra det sene-
ste møde i ”Givskud klimaråd” er vedhæftet dagsorden.  

3. RIIS-GIVSKUD INVEST:  

- Møde den 13. og 26. april. Orientering 
ved Jens Chr.  
 

Riis-Givskud Invest har afholdt 2 møder (referater vedhæftet dagsorden), hvor man har 
besluttet at rette henvendelse til Lidl-kæden vedr. evt. interesse for en butik i byen. Der er 
også rettet henvendelse til Give Brugs mht. en filial her i byen. Det afgøres på Brugsens 
bestyrelsesmøde i denne uge. Er tilbagemeldingerne fra Lidl og Brugsen ikke positive, er 
det planen af rette henvendelse til Rema 1000. Beliggenheden af en evt. butik er endnu 
ikke afklaret. En placering i den vestlige del af byen er nu i spil og kommunens planafdeling 
ser på muligheden. En placering overfor Løveparkvej er stadig ikke opgivet. Bo er informe-
ret og indforstået med planerne.   

 

4. DELEBILSORDNING:  

- Opdatering v. Jens Chr.  
 

Jens Chr. orienterede om at ordningen nu fortsætter i et år mere. Der er fundet en ny spon-
sor i stedet for en af de tidligere sponsorer, som ikke ønskede at fortsætte. Der er brug for 
mere reklame for ordningen ud over Facebook. Skilt ved Go´on flyttes tættere på vejen 
eller suppleres med et nyt skilt.  

 

5. CYKELSTI TIL JELLING?: 

- Møde den 11. maj med Jelling lokal-
råd. Orientering v. Grethe og Bjarne  

Afholdt møde med Jelling lokalråd i sidste uge. Forslag til henvendelse til formanden Gerda 
Jørgensen for Teknisk udvalg, er udarbejdet af Bjarne og når udkastet er godkendt af 
Jelling lokalråd sendes det. Forslaget vedhæftet denne dagsorden.  

6. CYKEL-SERVICESTATION: 

- Orientering ved Jens Chr. .  
 

Jens Chr. og Poul har fået tilbud på en cykelstander fra Newtek i Odense (tilbuddet er 
vedhæftet dagsordenen). Standeren skal bestilles inden den 1. juni og koster 14.437,50 kr. 
incl. moms og levering. Standeren placeres ved torvet og Jens Chr. og Poul vil sørge for at 
opstille standeren. Standeren finansieres via ansøgning til strakspuljen og resten fra lokal-
rådets kassebeholdning. Forslag mht. at spare momsen efterlyses.  

 

7. LOKALRÅDETS HANDLINGS-

PLAN 2021-22:  

- Vedhæftet forslag.  

Fremsendt udkast til nyrevideret Handlingsplan 2021-22 blev vedtaget uden kommentarer. 
Udkastet vedhæftet denne dagsorden.  

8. GIVSKUDS FORSKØNNELSE OG 

TRAFIKALE FORHOLD: 

- Bænke. Bænke fra Givskud Zoo! 
- Bøgetræ v. Anlægsstien.       

Lokalrådet har modtaget 8 brugte bænke-bordesæt fra Givskud Zoo, - tusind tak for det. 
Anne-Dorthe og Elin har lovet at tage sig af, at organisere evt. maling og nye ryglæn osv. 
De kontakter selv Givskud Zoo mht. afhentning og/eller opbevaring.  

”Syg” bøgetræ ved anlægget fældes og der plantes et nyt af kommunen.  

 

9. TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJ-
DE, HÆRVEJEN: 

Vejles borgmester er valgt som repræsentant i det nye tværkommunale samarbejde om-
kring Hærvejen. Samarbejdet er startet på opfordring af Nordea-fonden og skal styrke 
turismen og oplevelser langs Hærvejen hele vejen ned gennem Jylland. Nordea-fonden vil 
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- Mail til borgmesteren m. ideer.  
 

støtte økonomisk. Bjarne har talt med borgmesteren og indsendt forslag til at etablere et 
”knudepunkt” i Harresø, som derved binder turistattraktionerne Kongernes Jelling og Giv-
skud Zoo Zootopia sammen via en gang- og cykelsti. På sigt kunne man overveje placering 
af et Hærvejsmuseum ved Harresø.  

 

10. VELKOMSTMAPPER: 

- Modernisering af mapper! 
- Arbejdsgruppe nedsættes? 

 

Der er brug for modernisering af velkomstmappen. Gitte og Elin vil kigge på dette og tage 
initiativ til at invitere kontaktpersoner i alle områder af Givskud sogn incl. en repræsentant 
fra vandværket og beboerforeningerne til et møde, så vi får organiseret uddeling af mapper 
til alle nye tilflyttere.   

11. NYE BORGERE?:  Der er nye borgere i Egelunden - Elin tager kontakt.  

 

12. NYT FRA ULN OG VK: 

- Årsmøde i ULN den 24. august   
- Nordeafonden udlodder midler! 
- Kommuneplan 2021-33, høring. 

     

ULN´s årsmøde er nu planlagt til den 24. august i Vingsted. Program vil blive fremsendt 
senere.  

Nordea-fonden har en pulje på 50 mio. hvor den enkelte ansøger/landsby kan ansøge om 
op til 1 mio. kr. til projektet, - ”Her bor vi”. Der foreslås at ansøge om penge til at f.eks. 
URLAND udarbejder en helhedsplan over Givskud og omegn.  

Kommuneplan 2021-33 på mere end 2000 sider omfatter meget omkring Vejle by og ikke 
så meget om landsbyerne. Givskud har fået en side i planen.  

 

13. VI TAGER AFSKED MED 

ARNE OG ANNE-DORTHE.  

 

Lokalrådet havde inviteret Arne og Anne-Dorthe til dette fysiske lokalrådsmøde, da det 
tidligere årsmøde og det første konstitueringsmøde jo var online. Der blev overrakt en 
boggave til dem hver, med tak for deres store indsats gennem årene i lokalrådet.  

14. EVENTUELT:  

- Næste møde, dato og brød?.  
 

Mht. stigruppen har en borger henvendt sig som interesseret. Bjarne indkalder til et møde 
når corona-situationen er mere stabil.  

Elin orienterede om en plan for en åbningsfest for hele familien i hallen den 20. august 
eller den 10.-11. september.  

Næste lokalrådsmøde den 22. juni kl. 19. Gitte tager kage med.  

 
 
 
 


