Referat
fra møde mellem lokalråd og
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati
den 8. juni i ZoOasen, Givskud

Deltagere:
Lokalråd fra Givskud (5), Vonge Kollemorten (7), Thyregod (2)
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati: Thyge Havgaard Bjerring (fmd.), Svend Erik Nielsen (næstfmd.), Gerda
Haastrup Jørgensen, Søren Peschardt, Johnny Beck, Anja Daugaard, Arne Poulstrup

Formål med mødet
 Politikere og lokalråd lærer hinanden bedre at kende
 Politikerne lærer lokalområderne at kende
 Undersøge om vi kan finde frem til et fælles udviklingsmål for de fem lokalområder
Hovedbudskab
Givskud og Vonge Kollemorten og Thyregod er tre velfungerende lokalsamfund med højt aktivitetsniveau
og med hver deres udfordringer. Lokalrådene ser deres største fælles udfordringer som:
Tilflyttere: Forsæt arbejdet der er i gang alle tre steder med at udbyde boliger i landsbyerne.
Trafik: Ønske om cykelstier der skaber sikrer forbindelser internt i lokalområdet fra Vonge Kollemorten og
Thyregod
Udvikling af bymidten: Ønske om og behov for udvikling og forskønnelse af bymidter fra Givskud og
Thyregod.

Konklusioner fra mødet



Fortsat udvikling og fokus på landsbyerne i den vestlige del af kommunen er ønskeligt
Der var stor interesse for at høre mere om delebilsordning fra Givskud.



Thyregod har særlig fokus på god formidling af lokalområde og lokalrådet. Vonge
Kollemorten har særlig fokus på videreudvikling af turisme. Givskud har særlig fokus på
klima, herunder separering af spildevand.

Spørgsmål fra mødet



Kan vi få hjælp til lokal skiltning og vejvisning?
Hvornår hører vi mere om tiltag med almene boliger? Der mangler information.

Indledning og fælles drøftelse
Formanden for ULN, Thyge Havgaard Bjerring, bød velkommen og mindede om at formålet med
mødet var at lære hinanden bedre at kende. Han præsenterede tre personlige forventninger til
lokalrådene.
• I er lokalsamfundet talerør – der følger et ansvar med
• I skaber sammenhængskraft mellem foreninger og erhvervsliv
• I bidrager til fællesskab på tværs af kommune og lokalsamfund

Tre hurtige oplæg fulgt af dialog ved borde. Lokalråd fordeles pr. bord
Oplæg fra hvert af de tilstedeværende lokalråd på 10 minutter. Oplæggene kom rundt om aktuelle
projekter, udfordringer ros og lidt ris til kommunen og politikerne.

20.10 Dialog med afsæt i oplæg
Hvert lokalråd holdt parallelt 30 minutters drøftelse med de tilstedeværende politikere.
20.30. Opsamling fra drøftelserne

20.55 Afrunding

Givskud
Lokalrådet har en vision, en strategi (2018 – 2025) og en handlingsplan (1 årig).
Der er nedsat en række faste arbejdsgrupper, hvor der sidder et par stykker fra lokalrådet samt et par
eksperter på hvert område som er borgere fra lokalområdet.







Arbejdsgrupper
Boligudstykninger
Vådområde
Ris Givskud Invest (modernisering af byen)
Afkobling af regnvand
Stigruppe

Man har arbejder bl.a. med
Byens bil, delebil og samkørselsapp
Midtbyen: Renovering og udvikling af midtbyen
Man ønsker udvikling af byggegrunde i Givskud og efterspørger mere reklame for disse grunde fx når Vejle
Kommune reklamerer for lokal byggegrunde.
Savner et skilt i byen der viser afstand til nærmeste større byer.
Givskud har en gammel plan eller ønske om et Hærvejs museum man gerne ser bliver taget op igen.

Thyregod
Fokuspunkter:
1. By udvikling
a. Nye boliger
b. Forskønnelse
2. Samarbejde
a. Andre foreninger
b. Lokale
3. Trafik
a. Primært i ”midtbyen”
b. Sikre skoleveje (mellem Vesterlund og Thyregod. Har lavet et projekt der er opdelt i tre
faser)






Manglende mobil dækning i Vesterlund
Lokal DNA – kan det evt. blive lokalrådnes opgave at holde den opdateret – kan de få adgang til der
hvor den ligger, eller kan vi trække den fra dem?
Kan Vejle Kommune linke til de enkelte lokalområders hjemmeside
Kan lokalrådet få midler til at hyre en Landskabsarkitekt der den hjælpe dem med ideer til fornyelse
/ forskønnelse af midtby?
Lokalrådet arbejder ikke selv med projekter, i stedet søger de ideer, og projektledere, fra de lokale i
området



Legepladsen ved Hallen/svømmehallen: lokalrådet har fået overdraget en bålhytte! De har ikke
midler til at renovere.

Vonge Kollemorten








Der er fokus på udvikling af turisme. Flere overnatninger og udbygning af turismeforhold.
Der er masser af børn i byen og dermed belægning på de lokale institutioner.
Der er et stort ønske om en cykelsti mellem Vonge og Kollemorten.
Det gamle mejeri kunne med fordel udvikles.
Der skal mere fokus på salg af byggegrunde.
Stor stolthed af sit lokalområde.
Bedre skiltning til Gudenåens kilder.

