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Give Udviklingsråd afholder i 2019 sit Årsmøde den 23. september – i den forbindelse vil vi her fortælle om 
de opgaver Udviklingsrådet har arbejdet med det sidste års tid. 

Plan for Give midtby 

Vejle Kommune har i budgettet for 2020 – 2021 afsat ca. kr. 4.5 mio. til renovering / modernisering af Give 
bymidte. Det drejer sig om belægninger, lamper og gadeudstyr (bænke, beplantning, springvand og 
lignende). 

Da Give er en ”skulpturby”, så vil der i moderniseringen også skulle indgå kunstudsmykning. 

I oktober 2019 forventes et pilotprojekt for kunstdelen indviet. 

Vi forventer de indledende møder for moderniseringen afholdes i oktober/november 2019. 

Byvision 2019 

Byvisionen, som alle i Give har været indbudt til at komme med ideer til, er nu vedtaget af byrådet. 

Plancherne på Torvet viser den vedtagne version ligesom den er at se på Vejle Kommunes hjemmeside. 

Nu forestår arbejdet med at få Byvisonen omsat til konkrete projekter – især er det på høje tid, at lokalplan 
nr.26 (fra 1985) for midtbyen bliver fornyet. 

Den eksisterende lokalplan passer slet ikke ind i dagens behov, når bygningsejere ønsker at renovere/bygge 
nyt. 

Vi ser frem til en ny tidssvarende lokalplan for bymidten. 

BID-samarbejde 

BID (Business Improvement Districts) og BID modellen er et privat-offentlig samarbejde, hvor alle parter 
byder aktivt ind. Det kræver engagement, vilje og ressourcer.  

BID startede i Give for godt et år siden – den løse form med hurtige løsninger for mindre opgaver er ikke 
rigtig lykkedes. 

I det kommende års tid vil BID aktiviteterne primært koncentrere sig om udvikling af Give som handelsby og 
vil være en indledende del af Give Handel & Erhvervs medlemsmøder. 

Udstilling Daniel Rye Ottosen 

Give Udviklingsråd, Skulpturby.dk og Give Handel & Erhverv fik tilbudt at få premiere på Daniel Ryes 
udstilling ”Mens vi venter”. Lige før sommerferien kontaktede Udviklingsrådet Udvalget for Lokalråd og 
Nærdemokrati i Vejle Kommune, så det kunne arrangeres at udstillingen blev på Torvet i perioden 9 – 22 
august 2019. 

Vi håber byen og ikke mindst skolerne vil fordybe sig i udstillingen – emnet er højaktuelt. 

Den store idé 

Gives bud på ”Den store idé” blev tildelt kr. 100.000. Forslaget fra Give var at indrette et uformelt mødested 
for de unge i byen. 

Det videre arbejde foregår de næste 5 – 6 måneder, hvor blandt andet placeringen af mødestedet skal 
besluttes. 

Branding af Give 

Give Udviklingsråd, Skulpturby.dk og Give Handel & Erhverv arbejder til stadighed for branding af Give. 

Et fælles udvalg er ansvarlig for afvikling af 2 årlige events, ”Kunst- og Skulpturdag” i juni og ”Isskulpturdag” i 
december. 

Udvalget ser allerede nu på afvikling af de 2 events i 2020. Der skal ske en koordinering i forhold til DM i 
cykling der afvikles med Give start- og mål by i juni 2020. 
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Der arbejdes desuden på etablering af et nyt fælles udvalg der skal være ansvarlig for den overordnede 
branding af Give. 

Træningspladser 

Give Udviklingsråd er i gang med etablering af 2 træningspladser, 1 ved Søndermarksskolen og 1 ved 
Ikærskolen. 

Træningspladserne har været længe undervejs. Vi håber at etableringen kan afsluttes indenfor et par 
måneder. 

HUSET 

Ombygning og renovering af det gamle rådhus til bibliotek og mødested kan først afsluttes nu. 

Der er afsat kr. 1,8 mio. til diverse manglende arbejder. Vejle Kommune afholder i øjeblikket nogle møder for 
at prioritere opgaverne. 

Samlet Idrætsanlæg 

Efter flere års forarbejde ansøgte Give Udviklingsråd og byens idrætsforeninger før sommerferien om 
bevilling til anlæg og opførelse i 2020 – 2025. Placeringen vil være ved Søndermarksskolen. 

Vi opfatter det politiske system som meget positiv overfor projektet og vi forventer derfor projektet i efteråret 
2019 kommer på budget for 2020 – 2025. 

Vedlagt artikel fra Vejle Amts Folkeblad den 14. juni 2019, hvor vi gør rede for hvorledes projektet vil være 
med til at styrke væksten i hele Vejle Kommunes vestegn. 

Årsmøde 2019 

Afholdes på Diagonalkroen den 23. september, kl. 19:00. 

- Indlæg om midtbyplanen / Byvisionen 
- Rådet vil foreslå ændring af valgprocedurerne i vedtægterne 
- 4 medlemmer er på valg: 

Jørgen Lundsgaard fra gruppen Kultur 
Lars Nielsen fra gruppen Øvrige 
Anders C Hansen Folkevalgt 
Bruno S. Jensen valgt af det samlede Repræsentantskab 

 

Medlemmer fra Repræsentantskabets grupper for Kultur og Øvrige skal inden Årsmødet have afklaret om 
der er mulige emner som rådsmedlem. 

 

Husk at forslag der ønskes behandlet på Årsmødet skal sendes til Udviklingsrådets formand senest 10 dage 
før Årsmødet. 

 

 

 

Vedhæftet artikel fra VAF den 14. juni 2019. 

 

Med venlig hilsen  Give Udviklingsråd 

Keld Jensen, formand 

 

 

 

 


