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Rådsmøde      Onsdag, den 22. februar 2023, kl. 19.00 – Givskudhallens cafeteria. 

Dagsorden:  

 
 

Referat: 

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

1. LANDDISTRIKTERNES FÆLLES-
RÅD, - HENVENDELSE; 

- Pilotprojekt, - Boligrotation.  
- Givskud er gået videre til 2. runde 
- Bjarne orienterer. 

 

Bjarne orienterede omkring en henvendelse fra Landdistrikternes Fællesråd (LF). LF har 
via Domea rettet henvendelse til os i Givskud, da man ønsker at starte et pilotprojekt med 
temaet ”Boligrotation”. Ideen går ud på at fremme etablering af nye seniorvenlige lejeboli-
ger i landdistrikterne og samtidig fokusere på de fraflyttede bestående boliger i byen, her-
under energirenovering af disse. Organisationen Forenet Kredit finansierer projekterne. 
Givskud er med i ”opløbet” og vil få endelig besked i slutningen af denne uge. Projektet 
harmonerer fint med lokalrådet og klimarådets tiltag og ideer. 

Iflg. Lars Todbjerg, vil Domea´s byggeri af lejeboliger i Elmelunden formentlig gå i gang 
senere i foråret 2023. Domea har fået en ekstra bevilling fra Landsbyggefonden, som kom-
pensation til de højere byggepriser, vi har set i kølvandet på den nuværende økonomiske 
krise. Det vil dog ikke komme til at påvirke den endelige husleje på de kommende boliger.  

 

2. GIVSKUD KLIMARÅD: 

- Evaluering af klimadagen i Vejle den 
28. januar 2023.  

- Mødet i klimarådet den 15. februar 
 

Givskud lokalråds stand ved Klimadagen i Vejle den 28. januar, gav mange positiver dialo-
ger med såvel andre lokalråd, politikere og embedsmænd. Givskud´s stand var bygget op 
omkring delebilsordning BYENS BIL. Arne Vestergaard deltog sammen med Elin, Jens 
Chr. og Bjarne. Arne Vestergaard fik adskillige kontakter med andre interesserede lokal-
samfund. Alt i alt en succesfuld dag. Arne Vestergaard oplyste at man nu kan søge om 
midler til etablering af ladestationer. Jens Chr. vil kontakte Arne mht. om han ønsker at der 
bliver etableret en hurtiglader i forbindelse med BYENS BIL i Givskud. Såfremt det er til-
fældet skal vi have en snak med købmand Bo Them Jensen.  

Der har været afholdt møde i Givskud klimaråd den 15. februar. Se udsendt referat.  

 

3. LAR: 

- Afledning af regnvand ved skole og 
institutioner samt ved gl. klubhus. 
 

Elin orienterede om at Vejle kommune er i gang med etablering af afledning af regnvand 
(LAR) dels ved det gamle klubhus på Stadionvej og dels ved skolen. Etableringen virker 
noget overvældende og omfattende, idet der bl.a. er anvendt en del faskiner.  

4. AKTIVITETSOMRÅDE:  

- Næste skridt, - v. Terese og Elin 
 

Elin og Terese orienterede om det første udkast til aktivitetsområdet. De går videre med at 
sætte mål mv. på skitsen. Richard er klar til at færdigtegne projektet. Det ser meget loven-
de og spændende ud.  

5. MOBILITET: 

- Talt med Gerda Jørgensen. Bjarne 
orienterer.  
 

Bjarne har talt med Gerda Jørgensen, idet vi stadig mangler svar på tidligere fremsendt 
mail. Gerda mente godt at Givskud kunne komme med i forsøgsordningen med stræknin-
gen fra Jelling – Givskud – Give. Hun lovede at kigge på det og sende besked på mail.  

6. LOKALRÅDETS ÅRSMØDE 

2023: 

- Leje af Forsamlingshus 
- Tema 
- Fortsat ”annoncering” 
- Ordstyrer? 
- Hvem er på valg? 
- Kandidater til rådet! 
- Regnskab 2022. Revision! 
- Fortæring? 
 

Bjarne havde på forhånd sendt en huskeliste/oversigt mht. forskellige tiltag som er nødven-
dig for afvikling af årsmødet:  

Der er indbetalt leje af Forsamlingshuset.                                                                        
Temaet bliver med indlæg af Tommy V. Pedersen omkring ”Bæredygtighed i Givskud”. 
Annoncering er startet op på Facebook. Derudover er der foretaget opslag hos købmand, 
skole og hal mv.                                                                                                                  
Der er lavet aftale med Bjarne Søbye omkring hvervet som ordstyrer.                                 
Valg til lokalrådet: Richard meddelte at han ikke genopstiller. Derudover har Alice også 
meddelt at hun ikke fortsætter i lokalrådet. Det betyder at vi skal finde 2 nye til rådet. Vi 
lovede hinanden at forsøge at finde kandidater, så det er afklaret inden årsmødet.                                      
Richard orienterede omkring regnskabet som er udarbejdet og vil blive færdigrevideret 
snarest muligt.                                                                                                                              
Vi håber at Grethe, som tidligere, vil stå for arrangementet mht. fortæring, dvs. ost, rødvin 
og kaffe.  

Det blev besluttet at indstille til en mindre ændring af lokalrådets vedtægter mht. formule-
ringen Givskud sogn. Sogn bliver ændret til: Givskud by og omegn.  
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7. VELKOMSTMAPPER: 

- Nye tilflyttere? 
-  

Elin orienterede omkring velkomstmapper. BYENS BIL har doneret et års fri abonnement til 
mapperne. Der er godt gang i tilflytningen i øjeblikket.  

 

8. NYT FRA ULN OG VK: 

- Mail fra Peter Sepstrup. Ny samar-
bejdskontrakt. Er sendt ud tidligere.  

- Indsendelse af årsrapport og regn-
skab 

-  

Der er fremsendt mail fra Peter Sepstrup, ULN mht. en ny samarbejdsaftale med lokalrå-
dene for perioden 2023- 2026. Aftalen skal i høring hen over foråret. Vi håber at modtage 
vores tilskud som vanlig i løbet af foråret.  

ULN beder, som de tidligere år, om at lokalrådene indsender årsrapport og regnskab inden 
den 1. april 2023. Bjarne sørger for at sende rapport og regnskab. Ovenstående omtalte 
mails fra ULN er udsendt tidligere.  

9. EVENTUELT: 

-  

Bjerlev Hede: Jens Chr. orienterede om nogle overvejelser omkring Bjerlev Hede, som 
bl.a. blev drøftet med en repræsentant Gustav Gerstrøm fra nabosognet, repræsenteret af 
Hovkær lokalråd. Vejle kommune har overtaget ansvaret for en del af heden som tidligere 
er opkøbt af Danmarks Naturfond. Jens Chr. har talt med biolog fra Vejle kommune, Bo 
Levesen, mht. hvordan man kan etablere adgang til naturområdet fra Præstevejen/Ådalvej.  

Richard orienterede om et nyt lysskilt som vil blive sat op ved indkørslen til Givskud Zoo. 
Skiltet skal erstatte de nuværende flag. Derudover oplyste Richard at Givskud Zoo i løbet 
af foråret etablerer 16 ladestandere ved P-pladsen foran Givskud Zoo, Derudover vil der 
blive etableret 12 ladestandere inde i parkens område ved de respektive P-områder.  

Det blev oplyst at åbenstaldarrangementerne (køerne bliver lukket på græs) vil blive 
afholdt den 16. april.  

Bjarne orienterede om at Økonomiudvalget i Vejle kommune den 27. februar skal drøfte 
den tidligere omtalte Hærvejsprojekt. Det er en sammenslutning af 14 andre kommuner 
langs hærvejsruten ned gennem Jylland. Der er tale om fondssøgning til dækning af medfi-
nansiering af signatursløjfer, en rutejustering og en vandresløjfe, alle med særlig Hærvejs-
værdi gennem Vejle kommune. Der er tale om Egtvedpigens grav, Haraldskær og endelig 
Kongernes Jelling (Anesminde). For at turisterne kan tilbydes oplevelser, justerer man 
vandreruten fra Jelling og syd på til Haraldskær. I projektbeskrivelsen nævner man at Hær-
vejen lige præcis går gennem monumentområdet i Jelling. Det må vi her i Givskud nok sige 
er noget af en tilsnigelse og omgåelse af den historiske sandhed. Som vi læser projektbe-
skrivelsen, så kan vi godt glemme alt om et Hærvejsmuseum i Givskud, - den kommer til at 
være tilknyttet Jelling, mere præcist Anesminde. Lokalrådet opfordrede Bjarne til snarest 
muligt at kontakte borgmesteren mht. en præcisering af hvor Hærvejen evt. bevæger sig 
væk fra sin oprindelige rute her i Givskud.    

  
 
 
 


