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Dagsorden:  

 
 

Referat: 

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

1. LAR-PROJEKTET: 

- Status på projektet v. Jens Chr. og 
Bjarne.  

- Deadline den 1. nov. Hvilke tiltag? 
- Offentligt regnvand. Niels Clemmen-

sen! Orientering v. Bjarne 

Der mangler 7-8 husejere endnu, for at LAR-projektet gennemføres med tilskud. Brug for at 
formidle prisen for afkobling i forhold til ”tvivlerne”. Spørge de husejere der har fået lavet 
afkobling og derved finde en gennemsnitspris. Alternativt spørge forskellige aut. Kloakme-
stre, hvad deres tilbudspris vil være. Opslag hos handlende i forhold til opråb til dem som 
ikke har taget stilling.  

Bjarne har talt med formanden for Vejle Spildevand, Niels Clemmensen vedr. den offentlige 
del af regnvandet, dvs. den del som falder på gade og stier mv. Niels C. vil først forhøre sig 
hos Natur og Miljøafdelingen i Vejle kommune mht. om det er lovligt at afkoble regnvandet 
fra vejene og derefter spørge hos Vejle Spildevand. Niels C. vender tilbage med svar. Det 
blev foreslået at søge klimapuljen mht. midler til etablering af ekstra regnvandsbassiner hos 
lodsejere som har arealer tæt ved Givskud bæk i ”Nederbyen”.  

 

2. NYT FRA GIVSKUD KLIMARÅD: 

- Møde i klimarådet den 1. sept. Refe-
rat er udsendt tidligere. Elin orienterer 

- Digitalt klimamøde den 6. sept. (Dele-
bil og solceller m.v.) Bjarne orienterer.  

- Møde med Antropolog den 30. sept.  
- Henv. fra Vandel udviklingsråd mhp. 

deltagelse i klimaseminar d. 3. okt.? 

Se tidligere udsendt referat fra Givskud klimaråds møde den 1. september.  

Digitalt klimamøde den 6. sept. Bjarne deltog. Der blev talt om delebilsordning i Gl. Ry. 
Delebilsordningen i Gl. Ry er delvis finansieret af Coop. Ordningen har givet underskud de 
første par år, men det er nu vendt til overskud det sidste halvår. Derudover blev et projekt 
med etablering af solceller i Brenderup på Fyn præsenteret. Det havde været en kæmpe-
opgave, som først og fremmest pegede på vigtigheden af at involvere lokalbefolkningen, 
dvs. skabe ejerskab.  

Et møde med antropolog Line Danielsen er planlagt til den 30. sept. Elin, Jens Chr. og 
Bjarne deltager fra lokalrådet. Mødet er tiltænkt til at omfatte ikke bare delebilsordning men 
også den lokale klimaindsats i byen generelt. Det store spørgsmål vil være finansiering af 
et evt. samarbejde. 

Mht. planlagt klimafest i Vandel den 3. okt. deltager Bjarne vedr. vores erfaringer med 
delebilsordning m.v.   

 

3. BYENS BIL OG NABOGO: 

- Byens bil, Skiltning, v. Jens Chr.  
- Nabogo, samkørsel v. Elin.  

Byens bil: Flere har på det seneste benyttet sig af delebilsordningen. Skiltet ved Vejlevej 
bliver siddende på den nuværende placering.  

Nabogo: Der har ikke været aktivitet omkring dette koncept, men organisationen har meldt 
ud, at de nu er på banen igen!!  

 

4. ELMELUNDEN 

- Status vedr. Elmelunden v. Bjarne 

Bjarne har talt med Domea, som oplyser at de ikke som planlagt kommer i gang med byg-
geriet her i efteråret. Det vil først ske i løbet af 2022. Årsagen er bl.a. at projektet skal i EU-
udbud, forårsaget af de stærkt stigende byggeudgifter samt nogle vanskelige forhandlinger 
med Vejle kommune omkring finansieringen af byggemodning, herunder udgifter til stam- 
og stikveje. 

Det positive er dog at et lokalt byggefirma vil starte op her i efteråret med byggeri af 7 
lejeboliger på den modsatte side af stamvejen. Der var enighed om at det vigtigste er, at 
der nu sker noget i Elmelunden.   

  

5. STIGRUPPEN:  

- Genstart og møde i stigruppen den 
22. sept. Elin og Bjarne orienterer. 

Se vedhæftet referat. Der var på mødet den 22. sept. en god dialog i gruppen. Bente Mørk 
og Leif Kyed er tovholdere i gruppen. Der er efterfølgende blevet koblet yderligere 2 nye 
deltagere i gruppen, Else Bom og Aksel Møller. Gruppen vil gå i gang med at genstarte 2 
tidligere stiprojekter, Frydensbjergsporet og Pottervejssporet. Begge projekter vil kræve 
fornyet kontakt til de berørte lodsejere. Nyt kortmateriale over Givskud sogn rekvireret fra 
Vejle kommune kan opbevares i Hallens cafeteria.  

 

6. GIVSKUDS FORSKØNNELSE OG 

TRAFIKALE FORHOLD: 

Bænke: Elin omtalte kort nogle af de foreslåede placeringsmuligheder for bænke-
bordesættene. Et spørgsmål blev rejst mht. om det vil kræve ekstra sikring af sættene, 
enten med beton eller jordspyd?  
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- Bænke fra Givskud Zoo, - placerings-
forslag? Orientering v. Elin  

- Lars: Vejviserskilt til Givskud Zoo? 
- Knudshøje shelterplads, orientering 

Lars er pt. i gang med at få produceret vejviserskiltet til Givskud Zoo.  

Shelterpladsen ved Knudshøje fungerer fortsat fint. Toiletvognen er nu blevet tømt 4 gange 
i sæsonen. Jens Chr. har udlagt flis foran shelterne.  

 

7. VELKOMSTMAPPER: 

- Hvordan går det? Status ved Elin og 
Gitte. 

- Nye borgere?  

Elin arbejder fortsat med at forbedre velkomstmapperne. Der er ikke udleveret mapper til 
nye borgere siden sidste møde, men der kommer mindst 4 nye i den kommende tid.  

8. NYT FRA ULN OG VK: 

- Årsmøde i Vingsted den 24. august. 
Evaluering af mødet og temagrupper-
ne, herunder mulighed for fremtidig 
hjemmesideløsning (Foreningssider) 
v. Jens Chr.   

- ULN tilbyder kurser i fundraising over 
3 aftener i Vingsted. Deltagelse? 

- Elcykeltræf i Vejle     
 

Et godt årsmøde med mulighed for at deltage i forskellige temagrupper. Jens Chr. deltog 
bl.a. i   en gruppe, som omtalte en ny hjemmesideløsning til foreningsbrug. Der skal laves 
ny aftale omkring hjemmesiden Givskud.dk inden november 2022, og ovenstående kunne 
være en mulighed. Firmaet bag løsningen (Foreningssider) er lokalt forankret.  

ULN udbyder 3 kursusaftener i Vingsted med emnet fundraising. Overvejelse om deltagel-
se fra lokalrådet. Som alternativ kunne brug af professionel fundraiser overvejes!  

Elcykeltræf omtalt. Ikke umiddelbar deltagelse fra Givskud området.  

9. EVENTUELT:  

- Kommunikationsgruppen, indkaldelse 
til møde 

- Næste møde i okt. dato og brød?.  
 

Bjarne indkalder sammen med Rasmus til møde i kommunikationsgruppen i oktober.  

Vådområdeprojektet: Jens Chr. har talt med Bo Levinsen, som oplyser at projektet vil blive 
gennemført enten i fuldt omfang eller reduceret udgave.  

Lars og Rasmus bekendtgjorde at de af tids- og familiemæssige årsager, ønsker at trække 
sig ud af lokalrådet ved næste årsmøde.  

Bjarne tager kontakt til formanden for Borgerforeningen mhp. at afklare snitfladerne mellem 
borgerforening og lokalråd fremadrettet.  

Næste møde den 26. oktober kl. 19 i Givskudhallens cafeteria. Brød: Bjarne 

 
 
 
 


