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Referat fra 2020 Årsmødet d. 24.02.2021 - ON-line 
 
 
Formand Keld Jensen bød velkommen til alle deltagere – 33 i alt. 
Årsmødet blev for første gang afviklet on-line, så det krævede en del styring – dette stod Michael Hansen 
for og med den specielle situation var det mest praktisk, at Michael også samtidigt bestred posten som 
dirigent. Dette var der ingen indvendinger imod. 
 
Som indledning til Årsmødet deltog Camilla Jørgensen, Planafdelingen Vejle Kommune med en status over 
arbejdet med tiltag i Give by – siden plan for Byvision Give blev vedtaget i 2019. 
Med visionen som afsæt arbejdes der nu med udvikling af en ny lokalplan for hele bymidten samt en plan 
for renovering / modernisering af Give’s byrum herunder ikke mindst udskiftning af belægninger, lamper 
mv.. Ved en etapeopdeling ses der først på Torvet. 
Møder for ideer og planlægning er afholdt sammen med deltagere fra Give Udviklingsråd og Give Handel og 
Erhverv – der vil i 2021 fortsat afholdes møder med henblik på større focusering og konkretisering af de 
foreløbige planer. Dette vil også ske ved inddragelse af beboere, forretningsdrivende og ejendomsejere i 
bymidten. 
 
Derefter afvikledes selve Årsmødet. 
 

1) Valg af stemmetællere: 
Grundet on-line møde-formen vil systemafvikler fungere som stemmetæller. 

 

2) Valg af dirigent: 
Som anført ovenfor, så afvikler Michael Hansen mødet – også som dirigent. 
Referent er sekretær Jørgen Lundsgaard. 

 

3) Registrering af fremmødte medlemmer af repræsentantskabet: 
Følgende stemmeberettigede fra repræsentantskabet var til stede: 
 
Grupperingen Idræt: 
Henrik Henriksen – HK Fremad 2001 
Bruno Jensen – Give KFUM 
Michael Hansen – Give GIF  
Jacob Egebjerg – Give GIF 
Lars Morell – Give Fremad 
Kasper Lund-Brøchner – Give Badminton Klub 
Kristoffer Davidsen – Give Atletklub 
Anders C. Hansen – Give Golfklub 
 
Grupperingen Kultur: 
Jørgen Lundsgaard – Skulpturby.dk 
  
Grupperingen Erhverv: 
Keld Jensen – Give Handel og Erhverv 
Hanne Lund – Erhvervsklubben HK Fremad 
Martin Schmidt – GISK – hallerne 
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Grupperingen øvrige: 
Kirsten Glassow – Give Egnens Venstrevælgerforening 
Jan Lundberg – Socialdemokraterne  
Carsten Friis Pedersen – Grundejerforeningen Troldeparken 
Peter Jepsen – Ældresagen 
Jens Bork – Give Boligforening 
 
Folkevalgte: 
Line Olesen 
Birgitte Post Andersen 
 

4) Udviklingsrådets formand aflægger beretning: 
Formand Keld Jensen aflagde beretning: 
 

Det forgangne år har i stor grad været præget af de restriktioner, som Corona pandemien har medført. 

Normal mødeaktivitet har mere eller mindre været umulig og er i stedet blevet afløst af virtuelle møder. 

Restriktionerne har også medført at Udviklingsrådets årsmøde er blevet udskudt flere gange. For at komme 

videre har vi besluttet at gennemføre årsmødet virtuelt og håber at det kommer til at fungere 

tilfredsstillende. 

Traditionen tro har der i den forgangne periode været et højt aktivitetsniveau, idet der er blevet arbejdet 

med en række forskellige tiltag. Corona pandemien har medført, at der ikke har været afholdt så mange 

rådsmøder som normalt, hvorfor det har været nødvendigt at afholde mindre møder og virtuelle møder. Jeg 

skal i det følgende kort opsummere de væsentligste af de ting der har været arbejdet med. 

Samlet idrætscenter 

2020 blev året hvor der fysisk blev sat gang i projekt Samlet idrætscenter. Vejle Kommune havde i budgettet 

for 2020 bevilliget kr. 8 mio. til første fase af projektet, heraf var kr. 1,5 mio. øremærket til anlæg af en 

kunstgræsbane. De øvrige kr. 6,5 mio. skulle bruges til ombygninger ved Søndermarkshallen. Efter 

sommerferien2020 blev strukturen ændret således at fase 1 og fase 2 blev slået sammen. I budgettet for 

2021 afsatte Vejle Kommune kr. 25 mio., således at der i alt er bevilliget kr. 31,5 mio. til projektet, hertil 

kommer en egenfinansiering på kr. 6-7 mio. Projektet forventes udbudt i licitation her i foråret 2021 med 

forventet byggestart efter sommerferien 2021 og indflytning i september 2022. Fremadrettet er det GISK 

der skal stå for projektet og for driften af det nye idrætscenter. Af hensyn til kontinuiteten er der etableret 

en overordnet styregruppe hvor Give Udviklingsråd deltager. 

Kunstgræsbane 

Første synlige tegn på etablering af et samlet idrætscenter har været etablering af en kunstgræsbane. Der 

var første spadestik den 7. september 2020. Banen er nu anlagt, dog mangler der at færdiggøre arealerne 

omkring banen. I planlægningen af banen lykkedes det at finde økonomi til at supplere kunstgræsbanen 

med en Goal Station. Et nyt koncept som giver nogle helt nye træningsmuligheder. Fodboldklubben ser et 

stort potentiale i at sælge træningstimer på dette anlæg. Stort tillykke til fodboldklubben med dette første 

synlige skridt mod et samlet center. 
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Bosætning 
Inspireret af et informationsmøde om ældreboliger afholdt den 28. januar 2020 besluttede Udviklingsrådet 
at udarbejde en bosætningsvision for Give. Visionen indeholder følgende elementer: 
  
Nedsætte et udvalg, som målrettet skal arbejde med bosætning; dette i et samarbejde med relevante lokale 
partnere – målet er at skabe en markant og tydelig vækst i bosætningen i Give by. Udvalget skal bestå af 
repræsentanter fra Udviklingsrådet, Give Handel & Erhverv og byens ejendomsmæglere. 
 
Visionen har en progressiv målsætning, som skal udmønte sig i en befolkningstilvækst fra i dag ca. 4.600 til 
6.000 i løbet af de næste 10 år.  
 
Udviklingsrådet vil arbejde på tiltag, som vil skabe interesse for at bosætte sig i Give – via vores 
hjemmeside, Facebook og presse.  
 
Udviklingsrådet vil være tovholder på 1 - 2 bosætningsdage om året, forår / sensommer, et koncept som 
skal skabes med vore lokale partnere i et samarbejde med alle relevante udbydere af projekter og boliger. 
Endvidere ser vi Give Handel & Erhverv som naturlige medspillere i bosætningsdagene. Vi ser muligheder for 
at præsentere projekter og ideer, for relevante investorer – dette kan udmønte sig i konkrete projekter 
inden for de bosætningsmuligheder der efterspørges.  
 
Udviklingsrådet vil ikke have nogen kommerciel rolle i projekterne – udelukkede ideskabende og kontakt-
skabende opgaver.  
 
Visionen skal samtidigt styrke mulighederne for at bevare og udbygge antallet af butikker samt et godt 
grundlag for at trække mere industri til byen. Ved at have en by i vækst ser vi også muligheder for at trække 
flere turister til byen, specielt med vores attraktive beliggenhed i forhold til de attraktioner som findes i vort 
nærområde samt i byen. 
 
Den nævnte arbejdsgruppe er etableret og der er allerede gang i de første projekter. 
 
Give midtby 
Der har gennem den forgangne periode været holdt en del møder med Vejle Kommune omkring renovering 
af Give midtby. Der er udarbejdet skitseforslag til, hvordan midtbyen og områderne rundt om kan 
renoveres. Herunder er der arbejdet med ideer til, hvordan der kan åbnes mere op mellem Torvet og Nytorv.              
Vejle Kommune har afsat kr. 4 mio. til brug i 2020 til 2021. De planer der er arbejdet med, vil koste 
væsentligt mere at realisere, hvorfor kommunen har foreslået at opdele projektet i 3 faser. Udviklingsrådet 
anbefaler, at renoveringen udskydes dels for at tage højde for placeringen af eventuelle ny almene boliger 
og dels for at få skaffet flere midler til projektet. 
 
Den 19. februar 2020 blev der afholdt et opstartsmøde for udarbejdelse af en ny lokalplan for midtbyen til 
erstatning af den nuværende lokalplan nr. 26 fra 1985. Den nuværende lokalplan er utidssvarende hvorfor 
det haster med at få udarbejdet en ny. Processen har været lidt træg i opstartsfasen. Vejle Kommune lover 
dog, at den oprindelige tidsplan overholdes, således at planen kan komme i høring inden sommerferien 
2021. Planen forventes endeligt godkendt den 6. oktober 2021. 
 
Branding og events 
Der har været en række diskussioner omkring branding af Give. Den organiserede branding blev igangsat for 
år tilbage efter en møderække med deltagelse af Vejle Kommune. Det blev besluttet at brandingen skulle 
tage udgangspunkt i Solhjulet og kunst og skulpturer. I forlængelse heraf blev der udarbejdet det kendte 
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logo med solhjulet. Det blev også starten på to årlige events, nemlig Kunst- og Skulpturdag og 
Isskulpturdag. I 2020 måtte Kunst- og Skulpturdagen desværre aflyses på grund af Corona restriktionerne. 
 
I Rådet har vi besluttet, at der skal mere fokus på branding og har derfor foreslået, at den brandinggruppe 
ændrer navn til eventgruppen, da det er de to årlige events som gruppen arbejder med. Ligeledes foreslås 
det, at der etableres en ny brandinggruppe med to repræsentanter fra henholdsvis Give Handel & Erhverv, 
Skulpturby.dk og Give Udviklingsråd. Opgaverne for denne gruppe vil være digital markedsføring, skilte ved 
indfaldsvejene, kataloger/flyers og meget mere. I løbet af 2020 etablerede rådet Facebook siden ”Det sker i 
Give”. Siden har i dag imponerende 2024 følgere. 
 
Den store idé 
I 2019 udskrev ULN en konkurrence med titlen Den Store idé. Gives idé blev udvalgt som en af de tre vindere. 
Med udvælgelsen fulgte kr. 100.000. Gives idé var at etablere et uafhængigt mødested specielt for de unge. 
Der har været udfordringer med at finde et egnet sted, ligesom det har været svært at få en dialog med de 
unge. Der gøres nu et nyt forsøg for at finde en løsning. 
 
Legepladser/træningspladser 
Udviklingsrådet har tidligere ansøgt og fået bevilliget midler til etablering af 2 træningspladser, en ved 
Søndermarksskolen og en ved Ikærskolen. Pladsen ved Søndermarksskolen er etableret og projektet er 
afsluttet. For så vidt angår pladsen ved Ikærskolen så er sikkerhedsgodkendelsen af redskaberne ikke på 
plads. Vejle Kommune kan ikke hjælpe med en sagkyndig på området. Det indkøbte tømmer er derfor lagt 
på lager. Der arbejdes på at finde en løsning så projektet kan komme videre. 
 
Landsby vandrerute 
Vejle Kommune arbejder på at etablere Landsby Vandreruten, der er en vandrerute på 120 km gennem de 
dejlige landsbyer i landskaberne omkring Vejle Ådal. Ruten er inspireret af Caminoen og de mange dejlige 
oplevelser den har skabt med tid og rum til fordybelse, oplevelser og omtanke, når man går alene eller 
sammen. Udviklingsrådet vil komme med input i forbindelse med etablering af ruten, der også kommer forbi 
Give. 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige takt til rådsmedlemmerne for deres store indsats og konstruktivt sam-
arbejde.  

Formandsberetningen blev godkendt. 

5) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Udviklingsrådet: 
Kasserer Michael Hansen fremlagde regnskabet for perioden 01.07.2019 til 30.06.2020. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

6) Behandling af indkomne forslag: 
Rådet har givet forslag til to vedtægtsændringer – anført med kursiv: 
 
§7 stk. 3 – Forretningsudvalget: 
Den sidste linie erstattes af: 
Forretningsudvalgets størrelse og sammensætning fastlægges i udviklingsrådets forretningsorden. 
Udviklingsrådets formand er født medlem af forretningsudvalget.  
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§7 stk. 7 – Regnskabsåret: 
Da det om få år bliver et krav, så foreslås regnskabsåret ændret, så det følger kalenderåret. 
Regnskabsåret er 1 januar – 31 december.  
Begge forslag blev enstemmigt godkendt, hvorfor vedtægter tilrettes tilsvarende og er gældende 
fra dette Årsmøde. 
 

7) Valg til Udviklingsrådet: 
Følgende blev valgt: 
Grupperingen Idræt:    Grupperingen Kultur: 
Som medlem Michael Hansen – modtog genvalg  Ingen på valg 
Som suppleant Bruno Jensen  
Grupperingen Erhverv:    Grupperingen Øvrige: 
Som medlem Torben Bruun    Ingen på valg 
Som suppleant Erling Lund 
Valgt af det samlede repræsentantskab: 
Som medlem Jens Bork 
Folkevalgte: 
Som medlem Birgitte Post Andersen – modtog genvalg 
Som medlem Jette Nielsen 
 
Udviklingsrådet har herefter følgende sammensætning: 
Valgt af Repræsentantskabet: 
Rådsmedlemmer   Suppleanter 
Michael Hansen – Idræt  på valg 2022  Bruno Jensen  på valg 2022 
Jørgen Lundsgaard – Kultur  på valg 2021  Anne Reuter  på valg 2021 
Torben Bruun – Erhverv  på valg 2022  Erling Lund  på valg 2022 
Carsten F. Pedersen – Øvrige  på valg 2021  Kirsten Glassow på valg 2021 
Anders C. Hansen på valg 2021 
Jens Bork  på valg 2022 
 
Folkevalgte: 
Line Olesen  på valg 2021 
Jette Nielsen   på valg 2022  Henning Pagh  på valg 2021 
Birgitte Post   på valg 2022 
NB – både medlemmer og suppleanter sidder i 2 år. 
 

8) Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant: 
Som revisor Arne Brock  på valg i 2022 
Som revisor Kim Birk på valg i 2021 
Suppleant Alf Sørensen på valg i 2022 

  

9) Eventuelt: 
Der blev spurgt til yderligere information om planerne for renovering af midtbyen – Jørgen Lundsgaard 
følger op på dette. 
 
    Referent  Jørgen Lundsgaard / den 25.02.2021 


