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Rådsmøde      Onsdag, den 21. december 2022, kl. 18.00 – Givskudhallens cafeteria.  

Dagsorden:  

 
 

Referat: 

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

1. KLIMA: 

- Klimanetværksmødet i Givskud Zoo 
den 29. november 

- Klimadag i Vejle, 28. jan. 2023. 
Lokalrådet deltager med Byens Bil. 

- LAR-status fra Vejle spildevand! Se 
mail.  
 

Klimanetværksmødet var en succes., specielt vedr. Byens Bil. En stor tak til Givskud Zoo 
som var vært for arrangementet og ikke mindst takt til Richard for den interessante 
rundvisning. Forslag om mere reklame for Byens bil på Hostel i sommerperioden.  

På Klimadagen i Vejle deltager Givskud lokalråd med 2-3 deltagere med fokus på Byens 
Bil. Arne V.  kommer med ”Givskud´s bil”. Vi undersøger muligheden for at få den ind i 
spinderihallen, hvor klimadagen afholdes.   

LAR. Vejle spildevand er i gang med at etablere et nyt stort forsinkelsesbassin sydvest for 
byen ved Givskud bæk. Der var enighed om behov for bedre afskærmning af bassinet.  

Vi taler om hvordan vi kan reklamere mhp. større succesrate for de privates tilslutning af 
LAR?  Og bør vi igen foreslå bassiner til afledning af den offentlige LAR? Jens Chr. vil tale 
med Tommy P. om nogle beregninger på 3 bassiner i Givskud, så vi har mulighed for at 
søge penge til dem i kommunen. Enighed om at temaet for vores årsmøde bliver LAR og 
med Tommy P. som oplægsholder. 

  

2. MOBILITET: 

- Henv. til formand Gerda Jørgensen 
vedr. NABOGO i Givskud. Bjarne 
orienterer. 
 

Bjarne har skrevet til formanden for teknisk udvalg Gerda Jørgensen, men ikke fået svar 
endnu.  

Der er opsat skilt for samkørsel ved busstoppestedet ved torvet. Skiltet symboliserer at der 
her er opsamlingssted for NaBoGo. Vi vil lægge foto på facebook, så byens indbyggere 
kender skiltets betydning.  

3. KOMMUNIKATIONSGRUPPEN: 

- Finansiering: Problemer med 
fakturaen fra Group Online.  

- Fakturaer er udsendt til brugerne.  
 

Hjemmesiden Givskud.dk: Regningen på 11970 kr. blev godkendt af vore interessenter 
på seneste møde i kommunikationsgruppen, men ved fremsendelse fra Group Online, lød 
fakturaen nu på 13229 kr. Rasmus har forgæves forsøgt at få ændret fakturaen til det 
aftalte, men Group Online henholder sig til, at man godt må ændre priserne i henhold til 
den alm. pristalsregulering. Vi har derfor nu accepteret regningen under protest. Lokalrådet 
vil dække differencen. 

Nye mailadresser: Steffen orienterede om en ny fællesløsning for mail og hjemmeside. 
Evt. købe domænet ”Givskud llokalråd.dk” Der bliver 20 GB til rådighed og koster 120 kr. i 
oprettelse samt 100 kr./år, derefter 29 kr./mdr. Firmaet er Nordicway.com. Lokalrådet gav 
Steffen grønt lys til at gå videre med ideen. Jf. ovenstående så evalueres aftalen m Group 
Online indenfor de næste 2 år. 

 

4. LYSTÆNDINGSFEST: 

- Evaluering fra lystændingsfesten.  
 

Jens Chr. vil høre Humørmøbler om de kan lave et stort træskilt med påskriften:” Givskud 
lokalråd”.  

Vi påregner at deltage i lystændingsfesten hvert år fremover 

5. VELKOMSTMAPPER: 

- Nye tilflyttere? 
 

Venteliste på 7 nye velkomstmapper der forventes uddelt mellem jul og nytår 

6. NYT FRA ULN OG VK: 

- Fået referat fra VK vedr. Bysyn, -       
Er udsendt 
 

Bjarne sammenholder eget og kommunens referat, og vi får et endeligt opdateret oversigt 
senere fra Bjarne. 

 

 

7. EVENTUELT: 

- Brev fra Stigruppen 
- Næste møde i Januar 2023, dato: 
- Hvem tager brød med? 

 

Mere sikre skoleveje omkring Givskud: Steffen rejste problematikken omkring forbedring 
af gå/cyklemuligheder på vejene omkring Givskud. Steffen forslog at Hærvejen mod nord 
laves til 2+1 vej. Generelt blev der drøftet om vi kan forbedre sikkerheden på de små veje 
ind mod byen, evt. med mere simple og dermed billigere stiløsninger. Vi beder stigruppen 
undersøge mulighederne. Vigtigt at vi alle bakker stigruppen op. 

Toiletter ved torvet: Døre på toiletter i Anlægget lukker ikke tæt og det er dyrt i strøm. Elin 
vil spørge en lokal håndværker om vedkommende kan være behjælpelig.  
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Steffen orienterede om arbejdet i skolebestyrelsen. Ny skoleleder er ansat for 
Firkløverskolen. Steffen forsøger med online møder til forældrekredsen, så alle kan blive 
hørt og bringe evt. problemstillinger videre. Steffen´s gode initiativ er Indtil videre blevet 
positivt modtaget og han fortsætter for at bevare dialogen. 

 

Næste møde d 24/1 2023 kl. 19.  

Jens Chr. tager kage med  

 
  

Sædvanen tro blev decembermødet afsluttet med en hyggelig julefrokost. Tak til Elin og 
Jens for arrangementet og tak fordi vi fortsat kan låne Givskud hallens cafeteria til vores 
møder.  

Vores bypedel Poul Hansen deltog i julefrokosten og der skal igen i år lyde en stor tak fra 
lokalrådet for den store indsats omkring forskønnelse af byen.    

8. JULEAFSLUTNING 2022. 

 

 

 
 

 
 


