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Rådsmøde      Onsdag, den 23. november 2022, kl. 19.00 – Givskudhallens cafeteria.  

Dagsorden:  

 
 

Referat: 

Råds.medl. .:    Elin    Richard      Alice    Bjarne   Steffen    Grethe    Jens Chr.   Terese    Jens 
Fravær. ÷ :          +           -               -           +            +              +            +                 +            + 

1. KLIMA: 

- Program for klimanetværksmødet 
planlagt i Givskud Zoo den 29. no-
vember 

- Klimahelte!! Se udsendt mail.  
- Vandmiljøplanen, skærpelse, Bjarne 

orienterer.  

Klimanetværksmødet bliver kl. 16 i Givskud Zoo, hvor Richard Østerballe vil vise rundt og 
fortælle om klimatiltag i parken. Herefter netværksmøde, hvor Givskud lokalråd vil fortælle 
om vores klimatiltag m.v. i Givskud. Alle er velkomne. Tilmelding inden den 25. november.  

Lokalrådet har ikke intentioner om udnævnelse af klimahelte, men vil koncentrere sig om 
de indsatser, der er i gang.  

EU har lagt op til en skærpelse overfor kommunen af vandmiljøplanen i relation til fosfor og 
kvælstof i vores vandløb m.m. Forventes endelig vedtaget i EU i foråret 2024.  

Vejle spildevand er pt. i gang med at etablere et nyt regnvands- og forsinkelsesbassin vest 
for Tofthøj Møllevej ved Givskud bæk. Det ser ud til at Vejle Spildevand vil kigge på LAR-
løsninger i relation til skolens bygninger og område.  

Arbejdsgruppen omkring energi er ikke droppet, men Jens Chr. og Bjarne vil arbejde videre 
med evt. at lave vores eget ”lille energikonference” til foråret, med støtte fra ULN. I den 
forbindelse pegede Jens Chr. på muligheden for at søge puljemidler hos MES i Brande til 
den slags.  

 

2. MOBILITET: 

- Nyt vedr. NABOGO, - ved Grethe. 

Konceptet vedr. NABOGO er lagt på Facebooksiden ”Det sker i Givskud”. Det kunne være 
fint hvis vi måske en gang om måneden lægger det op igen på facebook, som en appetit-
vækker.  

Lokalrådet er blevet bekendt med at VK nu har igangsat initiativ (prøvehandling) omkring 
samkørsel mellem Jelling og Vejle og mellem Vejle Nord og Syd. Senere vil man evt. etab-
lere en samkørsels korridor mellem Jelling og Give hvis ovennævnte initiativ bliver en 
succes. Givskud lokalråd havde en aftale med VK omkring et tilsvarende initiativ i Givskud, 
men det er åbenbart blevet nedprioriteret. Bjarne tager kontakt til formanden for Teknisk 
udvalg Gerda Jørgensen mhp. en forklaring.   

 

3. KOMMUNIKATIONSGRUPPEN: 

- Møde i kommunikationsgruppen den 
7. november, - referat er udsendt. 

- Finansiering. Nye bidragsydere? 
- Kommunikation ml. andre lokalråd 

vedr. erfaringer med apps. Se mail-
korrespondance udsendt tidligere i 
dag.   

Se tidligere udsendt referat fra kommunikationsmødet. Den nye 2-årige aftale med Group 
Online er på plads og de tidligere ”større brugere” finansierer udgiften igen. Dog har vi lavet 
aftaler med spejderne omkring betaling af 500 kr. for perioden. Vi afventer pt. tilbagemel-
ding fra Aktivitetshuset mht. tilsvarende betaling.  

Der pågår pt. en mailkorrespondance mellem en række lokalråd omkring erfaringer med 
”Landsbyappen”. Givskud har ingen erfaringer og afventer den videre drøftelse.  

4. FORSKØNNELSE M.V.: 

- Placering af bænkebordesæt er i 
gang. Jens Chr. og Elin.  

- Toiletbygning, reparation af toiletterne 
mv. og helårsåbent!! 

Det går rigtig godt med placeringen af bænkebordesæt diverse steder omkring og ved 
Givskud. Såfremt lokalrådet får doneret enkeltbænke med rygstød, har Kunstforum lovet at 
lave udsmykning af disse.  

Toiletterne ved torvet er blevet ordnet, da der var utætheder/vandspild mv. Der var optræk 
igen til at rengøringen ville lukke toiletterne pr. 1. november. Det skyldtes en misforståelse 
og de er fortsat åbent hele året.  

 

5. AKTIVITETSOMRÅDE: 

- Nyt fra arbejdsgruppen v/ Terese og 
Elin.  

Der har ikke været aktiviteter i arbejdsgruppen i den forløbne periode.  

6. LOKALRÅDETS MAILADRESSE: 

- Oprettelse af lokalrådets egen mail-
adresse. Hvem kan det? 

Steffen vil undersøge om det er muligt at etablere. Alternativt undersøges evt. andre mulig-
heder.  

7. LYSTÆNDINGSFEST: Bjarne har talt med Peter Michael Kjær fra Give fjernvarme mht. en stand.  

Elin har kontakt med Ressourcer og Genbrug i Vejle som gerne vil komme og være med på 
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- Give fjernvarme på lokalrådets stand? en stand. De vil gerne fortælle om de nye affaldsspande/sorteringsregler, som skal tages i 
brug til det kommende forår.  

Iflg. Elin vil Fary Logan i Farre gerne være med på en stand, da de også nu er repræsente-
ret i vores velkomstmappe.  

Jens Chr. vil tage et af vores nye skilte ”Ta´et hvil” med på lokalrådets stand. Bjarne køber 
en gave til tombolaen som ”betaling” for standen.  

 

8. VELKOMSTMAPPER: 

- Henv. fra Vonge-Kollemorten lokalråd 
vedr. vores velkomstmapper! 

- Nye tilflyttere? 

Vonge-Kollemorten lokalråd har henvendt sig til Bjarne vedr. vores velkomstmapper. De 
kunne godt tænke sig noget tilsvarende hos dem. Vi afventer evt. ny henvendelse såfremt 
de har behov.  

Der er igen en del nye tilflyttere som besøges inden den 1. december.  

9. NYT FRA ULN OG VK: 

- Boligkonference foråret 2023 
- Årsmøde i Vingsted d. 16. april 2023 
- Elmelunden, kontakt til VK? 

Bjarne orienterede om at ULN planlægger en boligkonference til foråret. Der er dog endnu 
ikke fastlagt en dato. Punktet blev behandlet på det seneste ULN-møde, hvor man i relation 
til konferencen, udtrykker negativitet i forhold til boligbyggeri i landsbyerne, da det jo ikke er 
specielt CO2 venligt. Man lægger op til at nybyggeri, koncentreres i Vejle og de større 
byer??? Det vil vi gerne have en forklaring på ved den kommende konference.  

Pottervej I/S har rettet henvendelse til VK mht. at kunne købe de nuværende 4 storparceller 
ved bækken i Elmelunden. Grundene er kloakeret mv. Pottervej I/S fik afslag. Bjarne har 
rettet henvendelse til planchefen Lars Buksti omkring afslaget. Lars Buksti begrundede 
afslaget med at bl.a. kloakeringen ikke var forberedt på dobbelte rækkehuse men et par-
celhus på hver grund. Lokalplanen skulle i så fald også ændres.  

Lars Buksti kunne oplyse at kommunerne har fået tildelt ekstra midler fra staten mht. at 
støtte byggeri af almene lejeboliger, begrundet i de stigende materiale- og energipriser. VK 
behandler pt. den forhøjelse og det vil klart påvirke bl.a. Domea´s planlagte byggeri ved 
Pottervej. Lars Buksti anser det derfor for meget sandsynligt at Domea vil starte byggeriet 
af de 14 boliger i det kommende forår.  

 

10. EVENTUELT:  

- Juleafslutning den 21. december kl. 
18, Planlægning, - hvem gør hvad? 
 

Mht. juleafslutning/frokost undersøger Jens muligheden for en julemenu fra Givskud Zoo, 
alternativt fra slagteren i Farre (Elin). Bjarne sørger for drikkevarer. Bjarne sender invitation 
til juleafslutningen til vores bypedel Poul. Bjarne sørger også for kurv til Poul. Det er aftalt 
at vi mødes kl. 18 og sigter efter at afslutte den ordinære lokalrådsmøde ca. kl. 20, hvoref-
ter vi fortsætter med juleafslutningen.  

 
 
 
 


