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Referat fra rådsmøde den 18 december 2018, kl. 19:30 i Huset 
 
Til stede: Michael Hansen MH, Jørgen Lundsgaard JL, Anders C Hansen AC, Susanne Kring SK, Lars Nielsen 
LN, Birgitte Post Andersen BPA, Jan Lundberg JAL, Keld Jensen KJ og Bruno Jensen BJ 
 
Afbud fra:  Ingen 
 
Dagsorden: 

1. Konstituering 
2. Ny mødeplan 
3. Forretningsorden 
4. Rådets organisering  
5. Arbejdsgrupper’s stade 

a. Gadebanden 
b. Give Midtby 
c. Branding  
d. Stier + 2 pladser  
e. Skatere  
f. Visionsplan 2018 for sport og idræt 
g. BID-samarbejde 
h. Den store ide 
i. Visions- Strategiplan for Give by 
j. Hjemmeside mv. 

6. Forslag til næste dagsorden 
7. Eventuelt 

       
Ad 1) Konstituering 
Konstituering blev foretaget: 
Formand  Keld Jensen 
Næstformand Birgitte Post Andersen 
Sekretær Jørgen Lundsgaard 
Kasserer Bruno Jensen 
JL tilretter rådslisten og oplyser konstitueringen til ULN. 
KJ får resultatet i pressen. 
AC får foto + resultatet på hjemmesiden. 
 
Ad 2) Mødeplan 
Rådsmøderne afholdes således: 
Mandag den 18 februar 
Mandag den 8 april 
Mandag den 17 juni 
Mandag den 17 august 
Alle dage kl. 19:30 – 21:00 i Huset i M3. 
Årsmødet afholdes mandag den 23 september 
 
Ad 3) Forretningsorden 
Forretningsorden af den 9 januar 2018 blev godkendt uden kommentarer. 
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I god tid før næste Årsmøde skal vedtægterne gennemgås – allerede nu ved vi der skal ses på §5 stk. 2, hvor 
der muligvis skal tilføjes:  ..med CVR i Give Sogn… 
 
Ad 4) Rådets organisering / skema / årshjul 
MH opstillede på tavlen en oversigt for arbejdsgrupper med tilhørende navne for ansvarlige. 
BPA / MH opstiller det i et skema og rundsender til alle. 
Ved næste møde skal der ses på bemanding og evt. omrokering efter ønske/behov. 
 
Ad 5a) Gadebanden 
Næste møde med forvaltningen er i marts 2019. 
Der er opsamlet på hængepartier og rykket kraftigt for afslutning. 
 
Ad 5b) Give Midtby 
Vejle Kommune har afsat godt 4 mio. kr. til renovering af Give midtby i 2020 – 2021 – nye gadelamper, 
belægninger mv.. 
I den forbindelse afprøves om der skal ændres på køreretninger / ensretning – prøveperiode slutter ved 
årsskiftet. 
Ved afslutning af prøveperiode blev der foretaget en kvalitativ spørgerunde ved alle butikker, ejere, lejere 
og brugere – første gang ved Black Friday den 23 november + lige efter nytår – foretages af forvaltningen. 
 
Ad 5c) Branding af Give 
For branding af byen afholdes 2 events – arrangeres af et brandingudvalg (Give Handel og Erhverv + 
Skulpturby.dk + GUR) og Vejle Kommune giver årligt tilskud. 
Kunst- og Skulpturdag afholdes i starten af juni og Isskulpturfestival afholdes midt december. 
Isskulpturfestival blev i år afholdt lørdag den 15 december. 
 
Ad 5d) Stier + 2 pladser  
ULN har bevilget for første etape stier – infotavler, markeringer og 2 træningspladser – i alt kr. 283.500 
svarende til 70 % af det ansøgte beløb. 
JL/AC/MH prøver at få projektet udført iht. bevilling – projektet er forlænget til afslutning ultimo maj 2019. 
 
Ad 5e) Skatere  
Der bør nytænkes i arbejdsgruppen, så græsrødderne findes og et idegrundlag for Skater-anlæg i Give kan 
sammenstilles. 
Skal det vente til Visionsplan for sport og idræt er vedtaget  ?? 
 
Ad 5f) Visionsplan 2018 sport og idræt 
Planlagt møde den 31 oktober blev aflyst – arbejdsgruppen havde klaget til forvaltningen omkring rådgivers 
arbejde. 
Efter mødet har forvaltningen indkaldt til arbejdsgruppemøde den 5 februar i Ikærhallen. 
Den nye Visionsplan 2018 skal fremvises for hele byrådet – formentlig 4 – 5 uger senere. 
 
Ad 5g) BID-samarbejde 
BID og GUR varetager/behandler overlappende emner – GUR bør indkalde til evalueringsmøde med BID. 
Næste BID-møde er den 10 januar. 
 
Ad 5h) Den store ide 
Give har indsendt ansøgning for indretning af den gamle stationsbygning til et sted for ungdomsaktiviteter. 
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Forvaltningen har den 14 december rykket for yderligere informationer til ansøgningen – AC laver et udspil 
og sender til hele GUR for kommentarer. 
Frist for indsendelse til forvaltningen er den 21 januar – udvalget vælger den 27 februar 3 – 5 projekter, 
som der skal arbejdes videre med. 
Den endelige vinder afsløres den 10 april. 
 
Ad 5i) Visions- og Strategiplan Give By 
ULN har fået godkendt økonomi for udvikling af en ny ”Byvision” for Give – til erstatning af tidligere plan fra 
2013. 
Der var kick-off møde i Vejle den 3 december – fra GUR deltog LN + AC + BJ + SK + BPA. 
Første arbejdsgruppemøde er den 14 januar, kl. 19-21:30 på Diagonalkroen i Give – efter mødet blev invita-
tion udsendt til ”hele” Give; foreninger, nøglepersoner mv. + det omtales i pressen. 
 
Ad 5j) Hjemmeside mv. 
AC indsætter nyheder / ændringer. 
Se i øvrigt under pkt. 1. 
 
Ad 6) Forslag næste dagsorden 
Som ved dagens møde – undtaget pkt. nr. 1 + 2 + 3. 
Rådets organisering – hvem sidder i hvilke grupper og hvad vil/skal rådets medlemmer ?? 
 
Ad 7) Eventuelt 
Intet. 
 
Næste møde: 

Mandag den 18 februar, kl. 19:30 – i Huset lokale M3. 
 
Mandag den 8 april 
Mandag den 17 juni 
Mandag den 17 august 
Årsmødet afholdes mandag den 23 september 
 
 
 
    Referent Jørgen Lundsgaard / den 06.01.2019 


