Referat
Møde dato og lokation:
Give (HUSET) 28.03.2022
Mødetype:
Årsmøde
Deltagere:
Carsten Friis, Jette Nielsen, Bodil Albrechtsen, Jens Bork, Michael Hansen, Morten Jensen
Fraværende:
Torben Bruun
Referent:
Morten Jensen

Dagsordenspunkter og tilhørende referat:
A. Fremlæggelse af planer for Give fjernvarmeværk (uden for dagsorden)
Fremlæggelse ved Peter Mikael Kjer fra Give fjernvarme
1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent:
Hanne Lund valgt

Referent:
Morten Jensen valgt

Vedtægter er overholdt ift. annoncering (lovlig varslet)
2. Valg af stemmetællere:
Karen Søsted og Peter Graver valgt
3. Registrering af fremmødte medlemmer af Repræsentantskabet:
Fremmødte er:
4. Udviklingsrådets formand aflægger beretning
Beretning gennemført af Carsten Friis (Se vedhæftede bilag – Kopi af beretning)
Kommentarer:
- Ingen kommentarer
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5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for udviklingsrådet
Regnskab fremlagt af Michael Hansen (Se bilag 2 – Regnskab)
- Kasse beholdning ca. 10.426kr
- Beholdning svare til årsforbrug
- Årsregnskabet er Revideret af Arne Brok og Alf Sørensen
- Årsregnskabet GODKENDT.
Kommentarer:
- Ingen
Regnskabet blev godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag, som er GUR i hænde senest 10 dage før mødet
Ingen rettidigt indkomne forslag.
7. Valg til Give Udviklingsråd (3 medlemmer og 2 suppleanter
-

Nyt medlem til erstatning af Michael Hansen er valgt for en 1 årig periode (pga. ”utidig stop”)
Valghandlingen suspenderes midlertidig for undersøgelse af mulig repræsentant fra byens
foreningsliv.

Bestående medlemmer, ikke på valg: Carsten Friis og Jette Nielsen
På valg, men gentager ikke genvalg: Michael Hansen (GIF) og Torben Bruun (GHE)
På valg og modtager genvalg: Suppleant Bodil Albrectsen, Næstformand Jens Bork (Give
boligforening), Suppleant Morten Jensen
Ny-opstillede kandidater:
- Lars Utoft
- Susanne Lykke Søgaard Nielsen
Afstemningsresultat:
Afgivne stemmer i alt: Ingen afstemning grundet manglende kandidater
Fordeling af stemmer: Ingen afstemning grundet manglende kandidater
Bodil Albrechtsen: 0
Jens Bork: 0
Lars Utoft: 0
Susanne Lykke Søgaard Nielsen: 0
Opsummering:
Nyvalgte medlemmer af GUR:
- Lars Utoft
- Susanne Lykke Søgaard Nielsen
- Jens Bork
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-

Bodil Albrechtsen
Morten Jensen

Afgående medlemmer af GUR:
Torben Bruun, Michael Hansen,
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
På valg er Arne Broch og Alf Sørensen
Revisorer valgt: Arne Broch har sagt ja til genvalg
Revisorsuppleant valgt: Alf Sørensen har sagt ja til genvalg
9. Eventuelt:
-

Hvad skal der ske med det gamle Dalton? GUR ved det ikke, Jim Hoff (Give Avisen) laver en
artikel vedr. nedrivningsværdige bygninger, måske dette skubber på processen
Lokal plan (gammel version) omtaler ny Diagonalvej, området ved Diagonalvej og Tykhøjetvej
(176) plages af støj. Hvad er planen fra GUR side. Carsten Friis svare der er ingen plan. Hanne
Lund fortæller om Give handel og erhverv arbejder på at sikre afkørsler ved Tykhøjetvej (176)
ved den nye motorvej. Dette vil aflaste diagonalvejen.
Kommentar omkring dårlig skiltning sender tung trafik den forkerte vej.

10. Konstituering
Den nye bestyrelse konstitueres mandag den 25 april 2022 (klokken 19 i HUSET)
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Give 28-03-2022 (HUSET)

Kopi af årsberetning

INDLEDNING PÅ BERETNING

•

Velkommen til årsmødet 2022.

•

Vi ændrende vedtægter på sidste årsmøde hvilket betyder at perioden fra sidste møde er relativt kort, nemlig fra
12.10.2021 til 28.03.2022.

•

Fremadrettet skal årsmødet hvert år afholdes inden udgangen af marts måned, så der igen bliver tale om en 12
måneders periode.

•

Rådet består af 5 valgte medlemmer og 2 suppleanter som i den forgangne periode også har deltaget i rådets
arbejde, uden stemmeret.

•

Rådet har i den relative korte periode arbejdet med mange spændende projekter som jeg herefter vil gennemgå.

Ny lokalplan for Give midtby.
Carsten Friis
•

Arbejdet med en ny lokalplan har nu pågået i næsten 3 år, hvilket vi mener er urimelig lang tid.

•

Det er er gundigt stykke arbejde med mange detaljer så derfor må vi bevæbne os med tålmodighed.

•

Heldigvis er der lys forude, og vi er blevet stillet en færdig godkendt lokalplan i udsigt i september / oktober.

•

Når den nye lokalplan er godkendt, kan det åbne den op for en række aktiviteter i bymidten.

•

Skal sørge for at butikkerne i fremtiden koncentreres i Østergade og Vestergade og Torvet.

•

Skal åbne op for flere muligheder for boliger i stueetagerne i de øvrige gader.

•

Vi håber på en offentlig høring inden sommerferien.

•

Der vil i den forbindelse blive afholdt et borgermøde.

Renovering af bymidten
Jens Bork – Carsten Friis
Den nedsatte projektgruppe bestående af GHE – DSB (?) – GUR og VK er trukket i arbejdstøjet og er godt på vej med en
projektbeskrivelse og estimeret budget.
Dette skal bruges til præsentation for VK og fonde.
Der er en faseopdelt projektering med 7 indsatspunkter:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Torvet (2022 – 2023)
Grøn Bakke med statue (2022 – 2023) overtagelse
Vestergade (2024)
Østergade (2024 – 2025)
Krydset (2024 – 2025)
Rådhusbakken (2024-2025)
Torvegade (2024-2025)

Der står foreløbig et godkendt beløb hos VK på 4 mill.
Det er klart at det samlede projekt vil kræve flere midler, og vi arbejder på at skabe et overblik.
Bilag til referat Årsmøde GUR
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Der vil være mulighed for over en årrække at få tildelt midler via budgettet hos VK og Statslige projektstøtte, som vi vil
søge fra.
Der er et nyt møde i gruppen, den 6/4, hvor der vil være fokus på budget. /groft estimat 43 mill.
Byvisionspuljen og status på de 6 tiltag Jette Nielsen – Carsten Friis
Projekterne udgøres af en arbejdsgruppe bestående af Camilla Jørgensen VK, GHE og GUR samt forslagsstillerne.
VK har afsat 500.000 kr. til projektet hvor af 10.000 kr. er reserveret til annoncering.
Der er udvalgt 6 tiltag, hvor arbejdet pt. er i gang med henblik på igangsættelse og gerne færdiggørelse i 2022/2023.
1.

Den grønne rute
Synliggørelse af vejen fra midtbyen til campingpladsen og naturområdet ved skoven. (100.000 kr.)
Forslagsstiller/-e: Lene og Jesper Gosvig

2.

Fortovet som ledetråd
Synliggørelse af vejen fra midtbyen til Give Museum.
(100.000 kr.)
Forslagsstiller/-e: Hanne Thomsen

3.

Fristed for unge udendørs (100.000 kr.)
Forslagsstiller/-e: Tue Bjørn Fyhn

4.

Torvet – Give fælles mødested (70.000 kr.)
Forslagsstiller/-e: Susanne Lykke Søgaard Nielsen

5.

Grønne hyggelige oaser i midtbyen (70.000 kr.)
Forslagsstiller/-e: Mette Laursen – Margit Bundsgaard

6.

Svævebane i grøn bynær park der er afsat 50.000 kr.
Forslagsstiller/-e: Helene Særkær
GISK.
Består af: Jørgen Lundsgaard – Keld Jensen

•

GUR har også deltaget i projektarbejdet med etablering af ét samlet idrætscenter.

•

Første del af projektet sættes i gang her til foråret.

•

PS Lundgaard fra Bredsten har vundet projektet.

•

GISK vil afholde et møde, hvor projektet med tegninger vil blive præsenteret.

•

Nærmere information kommer fra GISK.

Bosætning
Består af: Jette Nielsen – Carsten Friis
•

Udviklingen har været helt fantastisk for byen i 2021.

•

GUR har en vision om at øge indbyggerantallet fra 4.500 til 6.000 inden for de næste 6 – 8 år. Visionen blev fremlagt
for et par år siden.

•

Så vi må jo sige ar heldet har smilet til os og ikke mindst også til vores fantastiske handelsliv, som bliver velsignet med
flere potentielle kunder.

•

Masser af lejeboliger kan forventes de kommende år.
-

150 Milton, Bregnhoved.
8 Benny Karlskov, Østergade.
Bilag til referat Årsmøde GUR
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100 Give Sygehus – Hospitalsgade.
25 Rævehøj – bag stadion.
18 Grunden ved Borgergården
Almene boliger midtbyen.
Amager, hjørnet.

•

Hertil kommer både private og kommunale udstykninger af parcelgrunde - et gæt omkring små 50 plus.
Ved golfbanen
Rævehøj – Troldeparken – Bregnhovedvej.
Blomstervænget.

•
•
•
•

Nye erhvervsgrunde / motorvejsafkørsel.
Dyrskevej
Askevej
Tykhøjetvej.

•

Vi vil arbejde for at arrangere en bosætningsdag og holder kontakt til samtlige projekter.

•

VK fremskriver en befolkningsprognose i 2028 på 5.108
Gadebanden
Består af: Jørgen Lundsgaard og Michael Hansen – Torben Bruun – Bodil Albrechtsen

•

Arbejder med henvendelser fra borgere omkring trafikale udfordringer.

•

GB har aktuelt indkaldt til møder med grundejerforeninger 22 marts.

•

Har kontakten til VK omkring ovenstående.

•

Julebelysning, aftaler om op- og nedtagning høre også under gadebanden.

•

Har været til møde i museet, udendørs træningsplads flyttes dertil i stedet for Ikærskolen.
Branding af Give.
Består af: Jørgen Lundsgaard, (Skulpturby), Hanne Lund GHE, Birgit Jørgensen (Skulpturby) & Jette Nielsen
(GUR)

•

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Give Skulpturby – Give Handel og Erhverv samt Give Udviklingsråd.

•

Formålet er udarbejde en plan for samlet branding af byen.

•

Gruppen er relativ ny.

•

Udarbejdelse af brochure via LH Grafisk, inkl. annoncer (Besluttet af Give Handel og Erhverv)

•

Inspirationsbesøg fra Horsens – foråret 2022.

•

GHE og GUR arbejder på at lave en fælles webside, og dette arbejder fortsætter i det kommende år

•

Udarbejdelse af APP (f.eks. til guidede ture rundt i byen/området). Projektet er på undersøgelsesstadiet.

Borgermødet
Jette Nielsen – Carsten Friis Pedersen
Bilag til referat Årsmøde GUR
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GUR holdt i samarbejde med GHE og VK et borgermøde på museet. Mødet blev afholdt den 21.03, hvor byens
borgere fik en bred orientering om hvad der er på vej i byen.
Stier
Jens Bork - Carsten Friis Pedersen

•

Der arbejdes med at etablere en sti omkring golfbanen og måske også en rundtur i byen.

•

Arbejdet starter her i løbet af foråret.

•

En af vores tanker var at give mulighed for at komme lidt rundt i Give by og nyde den smukke natur - fx rundt om
golfbanen. Ruten måtte gerne være 10 – 15 km.

•

Det kunne også være fint, om ruten både kunne veksle mellem by og natur.

•
•

Skov – skulpturer – idrætscenter o.s.v.
Vi synes, det kunne være fint, om vi kunne involvere personer eller grupper, som har interesse i dette projekt.

•

Der kan søges midler til afmærkning af ruten hos
Den store ide.
Bodil Albrechtsen

•

Etablering af skaterbane ved idrætscenteret.

•

Materialerne er købt.

•

Det er GISK, der står for projektet.

•

Opsætning vil ske i foråret / tidlig sommer.

•

Vil blive opsat ved Søndermarkshallen

Give Fjernvarme.
Michael Hansen
•
•

Samarbejder med GF om at kunne udnytte projektet med de to store tanke til eventuel udsigtsplatform, måske
rappelling.
Arbejdet er på et tidligt stadie.
FREMTIDEN

Rådet vil arbejde for at blive mere synlig i fremtiden.
- Både i forhold til medier.
- Men også for at komme tættere på foreninger og organisationer.

Afslutning
Bilag til referat Årsmøde GUR
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01.

Tak til GHE for et godt samarbejde.

02.

Tak til Skulpturby Give / Nye branding samarbejde.

03.

Tak til Camilla Jørgensen VK

04.

Tak til JL – Gadebanden – GISK - KJ

05.

Tak til AC – Hjemmeside

06.

Tak til Michael Hansen som stopper i GUR efter mange år arbejde både som rådsmedlem og formand.
MH var blandt andet arkitekten bag en reformering af
GUR’s vedtægter, som har gjort meget lettere at manøvrere fremadrettet.

07.

Sidst men ikke mindst en stor tak til alle øvrige
kollegaer i GUR : Jens Bork – Jette Nielsen Morten Jensen – Torben Brunn – Bodil Albrechtsen
Jeg syntes de fortjener en stor hånd for indsatsen.

Bilag til referat Årsmøde GUR

