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Rådsmøde      Tirsdag, den 24. januar 2023, kl. 19.00 – Gl. klubhus på Stadionvej 15. 

Dagsorden:  

 
 

Referat: 

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

1. LAR: 

- Drøftelse med Tommy P, som kom-
mer og fortæller om ideer vedr. LAR. 

- Invitation til brug af klimapuljer fra 
ULN/TU til f.eks. LAR?  Er sendt ud! 

Tommy P. inviteret med til mødet. Tommy P. redegjorde for, hvad han og hans samar-
bejdspartnere kan tilbyde. Det er vigtigt at borgerne får vist, hvilke muligheder der er billige-
re og mere overskuelige i forhold til etablering af LAR på grunden. Det kan frygtes at nogle 
borgere vil opgive projektet og at vi dermed ikke når i  mål med LAR, som det ellers er 
tilkendegivet overfor Vejle Spildevand. Lokalrådet efterspørger forskellige løsninger, f.eks. 
med billedmateriale, som borgerne kan blive inspireret af.  

Mht. Tommy P´s indvilgede i at komme med et indlæg på det kommende årsmøde, med 
emnet bæredygtighed i Gviskud. Det bør også omfatte den offentlige del af regnvandsaf-
ledningen. Tommy vil arbejde videre med forskellige ideer og oplæg til mødet.    

Et evt. temamøde omkring Energi og miljø mv. bør afholdes særskilt på et senere tids-
punkt.  

2. KLIMA OG ENERGI: 

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

- Symbiose og Energinetværk, Give, - 
nyt tiltag faciliteret af VK. 

Givskud lokalråd deltager i klimadagen i Vejle med Elin, Jens Chr. og Elin. Temaet er dele-
bilsordningen og Arne Vestergård vil være tilstede med en bil.  

Bjarne redegjorde for et nyt tiltag i Giveområdet, hvor Vejle kommune i samarbejde med 
lokale initiativtagere har oprettet et energinetværk med forskellige energiformer. (vind, 
fjernvarme og solcelleparker) En konsulent fra SDU har i samarbejde med lokale erhvervs-
virksomheder og andre interessenter sat et projekt i gang.  

3. MOBILITET: 

- Henv. til formand Gerda Jørgensen 
vedr. NABOGO i Givskud. Se ved-
hæftet mail. Afventer svar! 

- Skilt ved torvet mht. samkørsel, - me-
re info på Facebook? 

Fortsat ingen respons fra Gerda Jørgensen mht. støtte til etablering af NABOGO i Givskud. 
Der er dog opsat et skilt på torvet som symboliserer samkørsel. Elin har på Facebook 
forklaret hvad skiltet betyder  

 

 

4. KOMMUNIKATION: 

- Ny mailadr. oprettet til formanden 
samt reservering af domæne-navnet 
Givskudlokalraad.dk. Steffen oriente-
rer. 

Formanden har fået ny mailadresse og domænenavnet Givskudlokalraad.dk er reserveret. 
Steffen arbejder videre med forberedelser til en senere hjemmeside på dette domæne.  

5. BYENS FORSKØNNELSE: 

- Bænkebordesæt, placeringer? 
- Enkeltbænke? Placering? 
- Toiletdøre ved torvet er nu ok.  

  

2 bord-bænkesæt er på vej i Riis og et sæt er tilsvarende på vej til ”Lundene” neden for 
byen. Et sæt vil også evt. blive opsat på hjørnet af Præstevejen og Hærvejen ved Bjarne´s 
skovhjørne.  

Søren Peter Sørensen har repareret døren ved toiletterne ved Anlægget.  

Elin følger op mht. Kunstforum og maling af bænke til byen.  

6. LOKALRÅDETS ÅRSMØDE 

2023: 

- Fastlæggelse af dato?  hvor? annon-
cering? tema? 

- Regnskab 2022. Revision! 
 

Datoen for Givskud lokalråds årsmøde blev fastlagt til tirsdag, den 14. marts 2023 i For-
samlingshuset. Annoncering vil ske på Facebook samt fysiske opslag ved skole, købmand 
og forsamlingshus. Temaet bliver Bæredygtig udvikling i Givskud og Tommy P. vil komme 
med et indlæg som dækker dette- se ovenfor under punkt 1. Det blev diskuteret for og i 
mod mht. at invitere politikere til årsmødet. Mht. vores regnskab står der knap 10.000 kr. på 
kontoen og det vil blive revideret og være klar til årsmødet.  

7. VELKOMSTMAPPER: 

- Befolkningstilvækst i Givskud 
- Nye tilflyttere? 

 

Befolkningstilvæksten går i en positiv retning igen, Der har i 2022 været en nettotilgang på 
19 borgere.   

Elin forsætter med at aflevere velkomstmapper. Det er uhyre vigtigt at mappen bliver afle-
veret personlig, så man derved får den første direkte kontakt til tilflytterne.  

8. NYT FRA ULN OG VK: 

- Bysyn. Aftalt til efteråret 2023 
- Ny strategiplan 2023-2025 på vej for 

ULN  

Der er aftalt et evt. bysyn til efteråret 2023 med ULN.  

Der er en ny strategiplan 2023-2025 på vej fra ULN. Håber at den bliver endelig vedtaget 
inden sommerferien, da vi ellers ikke får vores årlige tilskud?  
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9. EVENTUELT: 

- Næste møde i februar 2023, dato: 
- Hvem tager brød med? 

 

Elin og Terese orienterede om de foreløbige planer for det grønne område ved Kunstgræs-
banen. Det ser spændende ud.   

Der var enighed om at vi i fællesskab skal forsøge at finde mulige kandidater til det kom-
mende årsmøde.  

Der har været henvendelse fra Thyregod-Vester lokalråd mht. at mødes. Der var enighed 
om at Givskud lokalråd gerne mødes ad hoc, såfremt der opstår specifikke behov. Vi føler 
ikke at vi har ressourcer til væsentlig flere møder PT.  

Der blev fastlagt et møde til den 15. februar i Givskudhallens cafeteria i Givskud klimaråd. 
Tommy P. inviteres.  

Næste lokalrådsmøde er planlagt til onsdag, den 22. februar i Givskudhallens cafeteria. 
Elin tager brød med.  

 
 

 


