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Referat fra Årsmødet d. 29.10.2018 i Søndermarkshallen 
 
 
Som indledning til Årsmødet deltog Peter Sepstrup, ULN Vejle Kommune med et indlæg om det forestå-
ende arbejde med en ny Visionsplan for Give by. 
Visionsplanen skal være en samlende ”overligger” for projekter / tiltag de næste 4 – 6 år. 
Arbejdet sættes i gang nu og skal afslutte i juni 2019. 
Der startes med et Kick-Off møde i starten af december. 
På forskellig vis forventes, at 20 – 25 procent af byen deltager i processen – ikke på een gang, men hen over 
forløbet januar – juni 2019. 
Der udsendes information i december måned. 
 

1) Valg af stemmetællere: 
Arne Brock og Kirsten Glassow blev valgt. 

 

2) Valg af dirigent: 
Peter Graver blev valgt – han konstaterede, at forsamlingen er beslutningsdygtig. 
Som referent blev Jørgen Lundsgaard valgt. 
Peter Graver gennemgik dagsorden. 

 

3) Registrering af fremmødte medlemmer af repræsentantskabet: 
Følgende stemmeberettigede fra repræsentantskabet var til stede: 
Grupperingen Idræt: 
Bruno Jensen – Give KFUM 
Michael Hansen – Give GIF  
Benjamin Ravn – Give Badmintonklub 
 
Grupperingen Kultur: 
Jørgen Lundsgaard – Skulpturby.dk  
 
Grupperingen Erhverv: 
Ingen 
 
Grupperingen øvrige: 
Lars Nielsen – Give Rotary Klub 
Kirsten Glassow – Give Egnens Venstrevælgerforening 
Jan Lundberg – Socialdemokraterne  
 
Folkevalgte: 
Anders C. Hansen 
Henrik Ebbesen 
Benjamin Ravn 
 
Der var i alt 34 deltagere til Årsmødet. 

 

4) Udviklingsrådets formand aflægger beretning: 
Formand Henrik Ebbesen aflagde beretning: 
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Efterårsmøde Give Udviklingsråd den 29/10/2018 
Igen har det forgangne år i Give Udviklingsråd været fuld af aktiviteter – der har været holdt møder i huset 

omtrent hver måned, hvor der er blevet diskuteret mange emner. Fra starten af året har det været emner 

som stier i byen, det lokale selvstyre af hallerne, skater/bmx-bane og visionsplan for Give by, som Peter 

Sepstrup netop har fortalt om. Give har fået bevilget penge til udendørs motion anlæg, som nok placeres 

ved Søndermarksskolen og ved Ikærskolen – det kan så indgå i det samlede idrætsanlæg. 

Inden for det sidste halve år er aktivitetsniveauet omkring det samlede idrætsanlæg ved Søndermarken 

steget betragteligt, det synes jeg er dejligt – det virker som om der en rigtig god dialog mellem kommunen, 

styregruppen og foreningerne. Der er blevet rettet i måden projektet fremover skal køre på og det virker 

som om det er god ide. Selvfølgelig er der et stykke vej endnu til at projektet kan komme i gang sådan rent 

fysisk, men jeg ved der arbejdes meget hårdt på at det vil ske. Til alle dem, som lægger en masse frivillige 

arbejdstimer i det her projekt skal der lyde en stor tak, for hvis disse personer ikke havde ydet det de har 

gjort, så var vi ikke nået dertil hvor vi er i dag. Generelt mener jeg at stemningen i byen er blevet markant 

bedre med hensyn til det generelle samarbejde mellem foreninger.   

 Den 30 august kunne foreningen GISK, som driver de 2 haller i Give, holde 1 års fødselsdag og efter lidt 

opstartsproblemer virker det som, at også her har tingene fundet ind på rette plads; der er bl. a. blevet 

ansat en halbestyrer der kender til hallerne. Forenings-fitness kører tilsyneladende også rigtig godt. Her vil 

jeg også sige mange tak til den indsats, der bliver gjort af de mennesker der trækker læsset. 

Gadebanden, som er et underudvalg af Give Udviklingsråd, har været i haserne på Vejle Kommune for at 

holde dem op på de ting, som bliver aftalt på møderne to gange om året. Det være sig alt fra den masse 

asfalt som er blevet udlagt forskellige steder i Give til belysning i gaderne og en masse andre ting. 

Samarbejdet har haltet lidt fra kommunens side, men vi håber på der rettes op på det i den nærmeste tid. 

Forsøget med ensretningen i Østergade, Torvet og Torvegade, som er et samarbejde mellem Give Handel og 

Erhverv, Vejle Kommune og Give Udviklingsråd, er gået ind i sin sidste fase og udløber ved udgangen af 

2018 – der fortages trafikmålinger forskellige steder i byen og projektet vil blive evalueret med interview af 

beboerne i de berørte gader – alt dette vil danne grundlag for, hvordan Give midtby skal se ud, når den skal 

renoveres i 2020, som kommunen har afsat penge til.                                                                                            

Har man kommentarer til projektet kan man sende dem ind på:   AnlaegInfrastruktur@vejle.dk 

Der blev i juni afholdt Kunst- og Skulpturdag i Give og igen var det en stor succes og inden året er gået vil 

der komme en event mere, som passer til årstiden – Isskulpturfestival i december. 

Der har været afholdt et antal BID møder med Vejle Kommune med forskelligt antal fremmødte – indtil nu 

med knap så synlige resultater. 

Omkring erhvervsjord i Give er der blevet solgt nogle af de mindre grunde udstykket ved Dyrskuevej. Da der 

er kommet henvendelser fra andre mindre håndværks- firmaer arbejder kommunen på at byggemodne 

nogle grunde på arealet, som er udlagt til småindustri ved Tykhøjetvej – dette vil kun kunne lade sig gøre, 

hvis der dispenseres fra lokalplan 1032 omkring adgangsvej. Det er super for Give by, hvis der kunne komme 

mere gang i salget af grunde til erhverv og kommunen er nødt til at gøre grundene synlige ellers kommer 

der ikke nogen og køber. 

Jeg vil til sidst gerne sige tak for det samarbejde jeg har haft med alle dem der har været med i rådet siden 

vi startede i 2012. 

mailto:AnlaegInfrastruktur@vejle.dk
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Formandsberetningen blev godkendt. 
 

5) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Udviklingsrådet: 
Kasserer Bruno Jensen fremlagde regnskabet. 
Regnskabet gælder nu igen kun for GUR – regnskabet blev godkendt. 
 
Regnskab for de 2 events ”Kunst- og Skulpturdag” i juni og ”Isskulpturdag” i december kører nu gennem 
foreningen Give Handel og Erhverv. 
De 2 events planlægges og køres i et brandingudvalg med deltagere fra Give Handel og Erhverv, Give Udvik-
lingsråd og Skulpturby.dk. 
Bruno gennemgik seneste regnskab derfra. 
 

6) Behandling af indkomne forslag: 
Der er ikke indkommet forslag til Årsmødet. 

 

7) Valg til Udviklingsrådet: 
Efter vedtægternes nye regler for valg i lige år blev følgende valgt: 
Grupperingen Idræt: 
Som medlem Michael Hansen – modtog genvalg  
Som suppleant Henrik Johansen – modtog genvalg 
Grupperingen Kultur: 
Ingen på valg 
Grupperingen Erhverv: 
Som medlem Keld Jensen – modtog genvalg  
Som suppleant John Juhl – modtog genvalg 
Grupperingen Øvrige: 
Ingen på valg  
Valgt af det samlede repræsentantskab: 
Som medlem Jan Lundberg 
Folkevalgte: 
Som medlem Susanne Kring  
Som medlem Birgitte Post 
 
Udviklingsrådet har herefter følgende sammensætning: 
Valgt af Repræsentantskabet: 
Rådsmedlemmer   Suppleanter 
Michael Hansen – idræt  på valg 2020  Henrik Johansen på valg 2020 
Jørgen Lundsgaard – kultur  på valg 2019  Anne Reuter  på valg 2019 
Keld Jensen – erhverv  på valg 2020  John Juhl  på valg 2020 
Lars Nielsen – øvrige  på valg 2019  Kirsten Glassow på valg 2019 
Bruno Jensen   på valg 2019 
Jan Lundberg  på valg 2020 
 
Folkevalgte: 
Anders C. Hansen  på valg 2019 
Susanne Kring  på valg 2020  Henning Pagh  på valg 2019 
Birgitte Post   på valg 2020 
NB – både medlemmer og suppleanter sidder i 2 år. 
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8) Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant: 
Som revisor Arne Brock  på valg i 2020 
Som revisor Kim Birk på valg i 2019 
Suppleant Alf Sørensen på valg i 2020 

  

9) Eventuelt: 
Forskellige emner blev berørt og følgende kunne noteres: 
- Status for Vision for samlet idrætsanlæg blev gennemgået 
- Repræsentantskabets medlemmer bør deltage mere  
 
 
 
 
    Referent  Jørgen Lundsgaard / den 02.11.2018 

 
 


