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Referat fra Årsmødet d. 02.10.2017 i Søndermarkshallen 
 
 

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. 

 

3) Registrering af fremmødte medlemmer af repræsentantskabet: 
Følgende stemmeberettigede fra repræsentantskabet var til stede: 
Grupperingen Idræt: 
Bruno Jensen - Give KFUM 
Michael Hansen og Jacob Egebjerg – Give GIF (1 for hver påbegyndt 500 medlemmer) 
Benjamin Ravn – Give Badmintonklub 
 
Grupperingen Kultur: 
Arne Brock og Anne Reuter – Give Egnens Museum (1 for hver påbegyndt 500 medlemmer) 
 
Grupperingen Erhverv: 
Palle Nielsen – Give Handelsstandsforening 
Alf Sørensen – Erhvervsklubben HK Fremad 
 
Grupperingen øvrige: 
Lars Nielsen – Give Rotary Klub 
Kirsten Glassow – Give Egnens Venstrevælgerforening 
 
Folkevalgte: 
Henrik Ebbesen 
Jørgen Lundsgaard 
 
Der var i alt 35 deltagere til årsmødet. 

 

4) Udviklingsrådets formand aflægger beretning: 
Formand Henrik Ebbesen aflagde beretning suppleret med fotos på powerpoint: 

 
Efterårsmøde Give Udviklingsråd den 2/10/2017 
Vi har igen haft et spændende år i udviklingsrådet med mange forskellige projekter. 
Branding af Give forsætter ufortrødent og har i løbet af året resulteret i Kunst og Skulpturdag samt 
Isskulpturdag. 
I forbindelse med branding af Give kan jeg kun opfordre til, at private og virksomheder bruger logoet, som 
er blevet lavet, i deres reklame materialer. 
Give Open Air lukkede ned efter et arrangement, som desværre gav et betydeligt underskud sidste år. 
Og vi troede det var det. Men heldigvis for byen og foreninger genopstod open air i 2017 med fuld musik 
igen omkring Huset med et deraf følgende stort overskud, som kom de frivillige til gode. 
En stor tak til folkene bag Open Air for at de prøvede igen og folk bakkede op omkring det. 
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Fælles idræt 
Det fælles projekt med drift af hallerne i Give har GUR været inde over med et nedsat underudvalg 
/styregruppe, der skulle foretage de indledende opgaver for at sætte toget i gang. Der er nu fundet en 
bestyrelse, der skal stå for driften af hallerne. 
Jeg vil som formand for GUR, håbe at denne bestyrelse vil få den ro der skal til, for at alle får det bedste ud 
af det og at alle prøver at se positivt på dette projekt i stedet for at prøve at splitte det hele fra hinanden. 
Det er ikke til gavn for noget overhovedet og det kan godt være, at man ikke er enig i hvordan det er blevet 
gjort og der måske har været fodfejl i opstarten. Man skal dog huske på at det er frivilliges arbejde, der 
ligger til grund for det vi har i dag. 
At der arbejdes på at få et fælles idrætscenter her i Give må da være i alles interesse.  
Den stemning, der har været i byen den sidste tid med beskyldninger om det ene og det andet, er 
simpelthen under lavmålet for hvad man kan byde folk, som bruger oceaner af deres frie tid på opgaver, der 
kommer alle til gode og ja, man er måske ikke enig, men skulle måske lade være med at kommentere på 
ting, hvor man ikke har alle facts. 
Jeg vil gerne sige tak til de 4 personer som har været i styregruppen og som jeg synes har gjort et godt 
arbejde.  
Byggegrunde 
Det blev allerede sidste år muligt, at købe mindre grunde i industriområdet på Dyrskuevej og der er i hvert 
fald blevet solgt en. 
Danespo har jo besluttet, at bygge forædlings-station mv. på en større grund på Dyrskuevej – det er super 
for Give at der endelig kommer mere gang i dette område.  
Vi kan håbe dette gør at der vil komme flere til. 
Forslag til lokalplanen 1216 angående boligområdet ved Blomsterparken har været sendt i høring. 
Bymidten er også et stort og vigtigt projekt som der arbejdes på – i den nærmeste fremtid vil der komme en 
forsøgsordning med ensretning af Torvet / Østergade – helhedsplanen arbejdes der stadig på, for at vi kan 
få den bedste løsning. 
Opgaver 
Huset vil få tildelt penge så de mangler der er, og som der ikke var penge til i budgettet da det blev 
renoveret, vil blive lavet. 
Lukning af butikker er også et problem i Give; heldigvis ikke så stort som mange andre steder men dog 
stadig noget der skal tages alvorligt. 
I GUR er vi rigtige glade for at det lykkedes at få en ny boghandler til byen – det ville have været et stort tab 
for Give, hvis ikke vi havde en boghandler længere. 
Også det gamle posthus er der kommet liv i – selvom det ikke ligger midt i byen er det vigtigt at også 
sådanne bygninger ikke står og forfalder. Jeg vil gerne på GUR’s vegne sige rigtig hjertelig velkommen til de 
2 nye i byen. 
Den gamle stationsbygning ligger dog stadig ubrugt hen, desværre.  
Gadebanden, som også er del af GUR, har fingeren på pulsen og fat i haserne på Vejle Kommune så der 
bliver fulgt op på diverse sager. 
Den nye gadebelysning som er undervejs og har taget lidt længere tid end beregnet er ved at være i 
slutfasen. 
Også parkeringsplads ved Ikær skolen får en tiltrængt omgang renovering.  
Omklædningsrummene i Ikærhallen er snart ved at være færdige.   
Så alt i alt går det fremad – måske ikke i det tempo nogen synes er godt nok, men nogle ting tager tid og der 
er en masse mennesker er i gang med at få det til at lykkes.  
Slutteligt vil jeg håbe at vi kan få et mere samlet Give – det er vigtigt overfor kommunen at vise at Give står 
sammen. Det er ikke det vi altid har været kendt for herude.  
Tak  
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Formandsberetningen blev godkendt. 
 

5) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Udviklingsrådet: 
Kasserer Bruno Jensen fremlagde regnskabet. 
Regnskabet er opdelt i 2 – et for tilskud til branding 2017 og et for standardåret. 
Regnskabet blev godkendt. 

 

6) Behandling af indkomne forslag: 
Udviklingsrådet fremlagde forslag til ændring af vedtægterne. 
Forslagene blev diskuteret og besluttet således: 
§4 Valg af folkevalgte til udviklingsrådet. 
Stk. 1 
Linie 1 ændres til: Stemmeberettigede og valgbare er alle med bopæl i Give Sogn og som er fyldt 18 år. 
 
Linie 2:  udgår helt. 
 
Stk. 2 
Hele stykket udgår. 
 
§5 Repræsentantskabet 
Stk. 2 
Linie 1 og 2 ændres til:  Der kan optages foreninger (sport/idræt/kultur/erhverv/grundejer/humanitære) / 
institutioner / interesseorganisationer – med vedtægter – som har sit primære virke i Give Sogn. 

 
§6 Efterårsmødet 
Overskrift ”Efterårsmødet” ændres til:   Årsmødet 
Dette vil ske redaktionelt i alle vedtægternes tekster. 
 
De fire første linier ændres til:    
Årsmødet annonceres i Give Avis samt på rådets hjemmeside og sociale medier senest 14 dage før mødets 
afholdelse. 
Endvidere offentliggøres dagsorden på rådets hjemmeside og sociale medier 5 dage før årsmødet. 
 
Der var forslag til udpegning af medlemmer før årsmødet; dette blev ikke godtaget – nyt forslag for valg af 
rådsmedlemmer kan bearbejdes. 
 
Årsmødets dagsorden består af 9 punkter – der er forslag til ændring i pkt. 7 og 8. 
Pkt. 7 
De 2 første linier ændres til:    
Valg til Give Udviklingsråd (medlemmer og suppleanter) gælder for 2 år. 
Derfor vil liste for ”Lige år”: 
Pkt. 2 ”grupperingen kultur vælger 1 suppleant” og pkt. 4 ”grupperingen øvrige vælger 1 suppleant” udgå. 
 
Endvidere vil liste for ”Ulige år”: 
Pkt. 1 ”grupperingen idræt vælger 1 suppleant” og pkt. 3 ”grupperingen vælger 1 suppleant” udgå. 
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Pkt. 8 
Hele teksten ændres til:   
Valg af 2 revisorer, hhv. en i lige år og en i ulige år, gælder for 2 år.  
Valg af en revisorsuppleant – gælder for 1 år. 
 
De omhandlede punkter anført med kursiv blev vedtaget på Årsmødet. 
Det nye råd får rettet vedtægterne og sætter dem på rådets hjemmeside. 

 

7) Valg til Udviklingsrådet: 
Efter vedtægternes nye regler for valg i ulige år blev følgende valgt: 
Grupperingen Idræt: 
Som suppleant Henrik Johansen – for yderligere 1 år  
Grupperingen Kultur: 
Som medlem Jørgen Lundsgaard 
Som suppleant Anne Reuter 
Grupperingen Erhverv: 
Som suppleant John Juhl – for yderligere 1 år 
Grupperingen Øvrige: 
Som Lars Nielsen  
Som suppleant Kirsten Glassow 
Valgt af det samlede repræsentantskab: 
Som medlem Bruno Jensen 
Folkevalgte: 
Som medlem Anders C. Hansen  
Som suppleant Henning Pagh 
 
Udviklingsrådet har herefter følgende sammensætning: 
 
Valgt af Repræsentantskabet: 
Rådsmedlemmer   Suppleanter 
Michael Hansen – Idræt  på valg 2018  Henrik Johansen på valg 2018 
Jørgen Lundsgaard – kultur  på valg 2019  Anne Reuter  på valg 2019 
Keld Jensen – erhverv  på valg 2018  John Juhl  på valg 2018 
Lars Nielsen – øvrige  på valg 2019  Kirsten Glassow på valg 2019 
 
Bruno Jensen   på valg 2019 
Palle Nielsen  på valg 2018 
 
Folkevalgte: 
Anders C. Hansen  på valg 2019 
Benjamin Ravn  på valg 2018  Henning Pagh  på valg 2019 
Henrik Ebbesen  på valg 2018 
 
NB – alle suppleanter sidder nu også i 2 år. 
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8) Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant: 
Som revisor Arne Brock  på valg i 2018 
Som revisor Kim Birk på valg i 2019 
Suppleant Alf Sørensen på valg i 2018 

  

9) Eventuelt: 
Forskellige emner blev berørt og følgende kunne noteres: 
- Vedtægterne skal der ses på igen 
- Repræsentantskabet skal drages mere ind i processen 6 – 8 uger før Årsmødet 
- Lars Karlskov / en borger kommenterede på processen for ombygning af omklædningsrum i Ikærhallen 
 
 
 
    Referent  Jørgen Lundsgaard / den 04.10.2017 

 
 


