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Referat fra Årsmødet d. 23.09.2019 på Diagonalkroen 
 
 
Som indledning til Årsmødet deltog Camilla Jørgensen, Planafdelingen Vejle Kommune med et indlæg om 
den vedtagne plan for Byvision Give. 
Visionsplanen skal være en samlende ”overligger” for projekter / tiltag de næste 4 – 6 år. 
Med visionen som afsæt skal arbejdet nu sættes i gang med udvikling af en ny lokalplan for hele bymidten 
samt en plan for renovering / modernisering af Give’s byrum herunder ikke mindst udskiftning af belæg-
ninger, lamper mv.. 
 

1) Valg af stemmetællere: 
Kirsten Glassow og Carsten Friis Pedersen 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  
Gerda Jørgensen – Give GIF 
 
Grupperingen Kultur: 
Jørgen Lundsgaard – Skulpturby.dk  
 
Grupperingen Erhverv: 
Keld Jensen – Give handel og Erhverv 
 
Grupperingen øvrige: 
Lars Nielsen – Give Rotary Klub 
Kirsten Glassow – Give Egnens Venstrevælgerforening 
Jan Lundberg – Socialdemokraterne  
Carsten Friis Pedersen – Grundejerforeningen Troldeparken 
Anna-Margrethe Nissen Lauritsen – Danske Seniorer 
 
Folkevalgte: 
Anders C. Hansen 
Susanne Kring 
Birgitte Post Andersen 
 
Der var i alt 22 deltagere til Årsmødet. 

 

4) Udviklingsrådets formand aflægger beretning: 
Formand Keld Jensen aflagde beretning: 
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Perioden siden forrige årsmøde har, traditionen tro, været præget af et højt aktivitetsniveau, idet der har 

været arbejdet med mange store emner. Vi har i udviklingsrådet ændret vores mødestruktur i det forgangne 

år. Vi holder rådsmøde cirka hver anden måned. Ind imellem rådsmøderne mødes forretningsudvalget så 1 

til 2 gange. 

Foreningerne og borgerne i Give har haft meget at forholde sig til i året der er gået. Især 3 projekter har 

fyldt meget. Det har for mange været svært at skelne de enkelte projekter fra hinanden, mens det for andre 

har været en stor opgave at få projekterne til at forme en helhed og komplementere hinanden. De projekter 

jeg tænker på er Byvision, Midtbyplan og Samlet idrætsanlæg. 

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 kan ses 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. 

Vejle Kommune har inviteret til ”Fejring og de første skridt - Byvision Give” mandag den 30. september kl. 

19:00 i Huset. Alle er velkomne. 

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 med Vejle 

Kommune om moderniseringen afholdes i oktober/november 2019. 

Efter flere års forarbejde ansøgte Give Udviklingsråd og byens idrætsforeninger før sommerferien om 

bevilling til anlæg og opførelse af et samlet idrætscenter i perioden 2020 – 2025. Placeringen vil være ved 

Søndermarksskolen. Vi opfatter det politiske system som meget positiv overfor projektet og vi forventer 

derfor at projektet her i efteråret 2019 kommer på budget for de kommende år. Udviklingsrådet har 

løbende været i dialog med en række byrådspolitikere. Ønsket med dialogen har været at få input til det 

videre forløb, herunder udformning af vores anlægsønske til budgetlægningen for 2020. Ønsket har 

ligeledes været at sikre, at alle var godt klædt på til budgetforhandlingerne. Det er et stort projekt vi sidder 

med, men både visionen fra 2017 og Move’s udviklingsplan fra 2019 underbygger at der er behov for 

projektet. Vi ser projektet i en større sammenhæng. Den vestlige del af Vejle Kommune er under pres fra den 

stærke bosætnings- og erhvervsudvikling i både Brande og Billund. Vejle Kommune har behov for et 

kraftcenter i den vestlige del af kommunen for at sikre vækst i bosætning og erhvervsudvikling. Vi ser 

således projektet, som en vigtig brik i at gøre Give til et kraftcenter for udvikling. Mulighederne er der med 

en god infrastruktur som formodentlig bliver endnu bedre med en ny motorvej. Vi har derfor opfordret til at 

projektet prioriteres i forhold til andre projekter i kommunen. 

Ud over ovennævnte har vi arbejdet med en række andre projekter, det drejer sig blandt andet om: 

BID-samarbejde, der står for Business Improvement Districts. 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 uformelle 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. 
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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. Der arbejdes videre med ideen i de kommende 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 tilbagevendende events, ”Kunst- og 

Skulpturdag” der afvikles i juni og ”Isskulpturdag” der afvikles i december. Udvalget ser allerede nu på 

afvikling af de 2 events i 2020, idet der skal ske en koordinering i forhold til DM i landevejscykling, der i 

2020 afvikles med Give start- og mål by. DM afvikles den 18. til 21. juni. Ud over ovennævnte arbejdes der 

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, som er færdig og 1 ved Ikærskolen. Træningspladserne har været længe undervejs. Vi 

håber at etableringen kan afsluttes indenfor de næste par måneder. 

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 fik glæde af udstillingen der 

havde et højaktuelt emne. 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til rådsmedlemmerne for det gode og konstruktive samarbejde i det 

forgangne år. 

Formandsberetningen blev godkendt. 
 

5) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Udviklingsrådet: 
Kasserer Bruno Jensen fremlagde regnskabet for perioden 01.07.2018 til 30.06.2019. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

6) Behandling af indkomne forslag: 
Rådet har givet forslag til vedtægtsændringer – anført med kursiv: 
 
§3 stk. 1 – tillægstekst: 
Valg af medlemmer af Repræsentantskabets grupperinger for Idræt, Kultur, Erhverv og Øvrige samt valg af 
medlemmer af det samlede Repræsentantskab sker på et Repræsentantskabsmøde, der afholdes umiddelbart 
forud for udviklingsrådets Årsmøde. 

 
§4 – overskrift ændres til: 
Stemmeberettigede og valgbare 
 
§4 stk. 1 – i første og anden linie tilføjes: 
.. med bopæl i Give Sogn ..samt personer, der repræsenterer en forening/organisation, der er 
registreret med CVR nummer i Give Sogn .. og som er fyldt 18 år. 
 
§6 stk. 1 – under Årsmødet pkt. 7: 
Lige år 
Grupperingen Idræt præsenterer det valgte medlem og den valgte suppleant.  
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Grupperingen Erhverv præsenterer det valgte medlem og den valgte suppleant. 
Det samlede Repræsentantskab præsenterer det valgte medlem. 
Ulige år 
Grupperingen Kultur præsenterer det valgte medlem og den valgte suppleant. 
Grupperingen Øvrige præsenterer det valgte medlem og den valgte suppleant. 
Det samlede Repræsentantskab præsenterer det valgte medlem. 
 
Forslaget blev enstemmigt godkendt, hvorfor vedtægter tilrettes tilsvarende og er gældende fra 
dette Årsmøde. 
 

7) Valg til Udviklingsrådet: 
Følgende blev valgt: 
Grupperingen Idræt: 
Ingen på valg  
Grupperingen Kultur: 
Som medlem Jørgen Lundsgaard – modtog genvalg 
Som suppleant Anne Reuter – modtog genvalg 
Grupperingen Erhverv: 
Ingen på valg  
Grupperingen Øvrige: 
Som medlem Carsten Friis Pedersen 
Som suppleant Kirsten Glassow 
Valgt af det samlede repræsentantskab: 
Som medlem Anders C. Hansen 
Folkevalgte: 
En skulle vælges; der var dog ikke noget forslag – rådet fik bemyndigelse til, at finde et nyt medlem  
 
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 2021  Anne Reuter  på valg 2021 
Keld Jensen – erhverv  på valg 2020  John Juhl  på valg 2020 
Carsten F. Pedersen – øvrige  på valg 2021  Kirsten Glassow på valg 2021 
Anders C. Hansen på valg 2021 
Jan Lundberg  på valg 2020 
 
Folkevalgte: 
Ledig plads  på valg 2021 
Susanne Kring  på valg 2020  Henning Pagh  på valg 2021 
Birgitte Post   på valg 2020 
NB – både medlemmer og suppleanter sidder i 2 år. 
 

8) Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant: 
Som revisor Arne Brock  på valg i 2020 
Som revisor Kim Birk på valg i 2021 
Suppleant Alf Sørensen på valg i 2020 
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9) Eventuelt: 
Forskellige emner blev berørt og følgende kunne noteres: 
- Repræsentantskabets medlemmer bør deltage mere  
 
 
 
 
    Referent  Jørgen Lundsgaard / den 30.09.2019 

 
 


