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Referat fra 2021 Årsmødet d. 12.10.2021 - Ikærskolen
Formand Michael Hansen bød velkommen til alle deltagere.
Som indledning til Årsmødet deltog Andreas Augustinussen fra Grønnely A/S med et indlæg om
forvandlingen af det gamle Give Sygehus til ca. 110 lejeboliger.
Ombygningen er netop startet med fjernelse af gl. inventar – derefter foregår en optegning af indretningen
for de eks. bygninger.
Man forventer næsten udelukkende at bruge de eks. rammer – der vil kun blive tilbygget i minimalt
omfang.
Udeområderne forbliver intakte og al parkering forventes på egen grund.
I foråret 2022 vil der så småt åbnes op for udlejning – dette i forbindelse med åbent hus-arrangementer.
Pt. er der ca. 100 tilmeldt en venteliste.
Til dette indlæg var der 65 tilhørere.
Derefter afvikledes selve Årsmødet – her var der 35 deltagere.

1) Valg af stemmetællere:
Erling Lund og Bruno Jensen blev valgt til stemmetællere.

2) Valg af dirigent:
Hanne Lund blev valgt til dirigent.
Sekretær Jørgen Lundsgaard blev godkendt som referent.

3) Registrering af fremmødte medlemmer af repræsentantskabet:
Følgende stemmeberettigede fra repræsentantskabet var til stede:
Grupperingen Idræt:
Bruno Jensen – HK Fremad 2001
Michael Hansen – Give GIF
Kenneth Pedersen – Give GIF
Anders C. Hansen – Give Golfklub
Grupperingen Kultur:
Jørgen Lundsgaard – Skulpturby.dk
Grupperingen Erhverv:
Torben Bruun – Give Handel og Erhverv
Hanne Lund – Erhvervsklubben HK Fremad
Grupperingen øvrige:
Erling Lund – Søndervang Grundejerforening
Gitte Hansen – Socialdemokratiet i Give
Carsten Friis Pedersen – Grundejerforeningen Troldeparken
Jens Bork – Give Boligforening
Petra Raundahl – Red Barnet
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Folkevalgte:
Line Olesen

4) Udviklingsrådets formand aflægger beretning:
Formand Michael Hansen aflagde beretning for 2020:

BERETNING FOR GUR 2020
Velkommen til årsmødet 2021, som heldigvis kan holdes rettidigt og efter de nuværende vedtægter inden
udgangen af oktober.
Vi var jo heldigvis så heldige, at alle gik med til et online årsmøde for 2020 tilbage i februar i år.
Her blev der skiftet nogle rådsmedlemmer ud og nye kom ind. Så siden februar har vi, i det begrænsede
omfang man har kunne mødes, fået fordelt vores poster og grupper … så nu er vi ved at være klar til at
rykke!
Trods corona forhindringer gennem foråret synes jeg alligevel vi på de 7 mdr. har fået fulgt op og sat nye
skibe i vandet.

-

Den store ide (100.000 kr.)

Projekt 1:
Vi er blevet enige om at indgå et samarbejde med GISK om "gade idræt" ved det nye idrætscenter – med
skaterbane, hockey, basket, med mulighed for at "hænge ud" i området. GISK havde gjort sig stort set de
samme tanker som os, og havde kontakt til et par elever, deres handlekraftige forældre, ungdomsskolen,
Daniel Hoff og nogle fagfolk. Derudover har vi fået kontakt til Søndermarks skolen ift. at de vil bruge noget
tid på vedligehold og give det ejerfornemmelser af stedet, hvilket de højst sandsynligvis gerne vil gå ind i.
De ting der kommer i gang nu, bliver alle sammen flytbare ting, så de kan flyttes hen til det sted man har
udtænkt i 4. stadie ned mod fjernvarmen. Denne proces går i gang hurtigst muligt, så de unge kan nå at
nyde glæde af det allerede i sommer.
Det kostede knap 80.000 kr
Projekt 2:
Til november starter en proces op i forhold til at afdække de unges øvrige behov. Her vil en fra GUR og
Martin (GISK) gå i et samarbejde med lærerne og få de unge med på banen. Her tænker vi at det kunne blive
et projekt der kunne høre til ved/i HUSET, og dermed være et samarbejde med HUSET og Vejle bibliotekerne
(de har begge også midler de vil smide i puljen. Det kan fx være noget kreativt til de lidt mere stille børn, der
ikke ønsker idrætsdelen.
Her ønsker vi at bruge 20.000 kr.

-

Stier

Give Plantage.
Vi har i dag mærkede ruter i Give plantage med forskellige længder op til ca. 5 km.
Det kunne være ønskeligt at synliggøre eksistensen af disse ruter mere end i dag, så i forbindelse med
opfølgning på byvisionen ser vi nærmere på dette.
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Ny sti omkring golfbanen.
Udvalget har startet arbejdet med at lave en længere mærket rute, målet er ca. 10 km.
Tanken er at ruten skal laves rundt om golfbanen måske integrere rute ned omkring Agerholm.
Vi er i den spæde opstart og skal i dialog med lodsejere og kommunen.

-

Pulje på 500.000 kr.

Udvalget som består af Camilla Jørgensen VK – Hanne Lund GHE – Marianne Dragsbæk GHE – Jette Nielsen
GUR – Carsten Friis Pedersen GUR.
Vejle Byråd har afsat 500.000 kr. til projekter, som kan være med til at realisere byvisionen i Give.
Teknisk Udvalg besluttede 14. januar 2020 kriterier og rammer for processen.
En bypuljegruppe med deltagelse af repræsentanter fra Give Udviklingsråd, Give
Handelsstandsforening og forvaltningen har forestået processen i Give.
Gruppen valgte ud fra de besluttede kriterier og rammer, at lave en proces, hvor man kunne
indsende projektidéer til.
To indsatsområder/open calls: "Skab sammenhæng mellem midtbyen og Give Plantage/Campingplads" og
"Skab sammenhæng mellem midtbyen ogSkovlegepladsen/Give Egnens Museum”.
Her var der til hver indsats reserveret ca. 100.000 kr. til det projekt, der fik flest stemmer.
Fem indsatsområder: ”Udvikl Give Øst til et markant erhvervsområde med landart og
natur i særklasse. Fortæl og formidl Give Øst”, ”Styrk den gode og grønne atmosfære i
midtbyen”, ”Skab tilbud til alle aldre – leg og aktivitet skal ind i midtbyen”, ”Sats på
specialbutikker + lokale stjerneoplevelser” samt ”Udvikl/skab fællesskaber, der gør det let at
flytte til Give og blive del af byen”. Her kunne de øvrige ca. 300.000 kr. fordeles bredt
til idéer med flest stemmer.
Fra 27. maj 2021 til 15. juni 2021 har det været muligt at indsende projektidéer.
Der er i alt modtaget 26 idéprojekter fra 12 forslagsstillere.
14 idéprojekter fra 9 af forslagsstillerne opfyldte kriterierne for byvisionpuljen og blev sendt
til afstemning.
De øvrige 12 projektidéer lå uden for byvisionpuljens kriterier. Forslagsstillerne blev/bliver
kontaktet direkte, med forslag til andre muligheder for evt. realisering.
Afstemning foregik 15. juni til 17. juni 2021 via link på Vejle Kommunes hjemmeside. Det
var alene borgere i Give der kunne stemme, og man kunne kun stemme en gang. I alt 312
personer stemte og der blev afgivet 1027 stemmer (man kunne stemme på flere projekter
samtidig).
Ud fra rammerne, de afgivne stemmer samt hvilket antal projektidéer, der samlet kan
realiseres inden for de 500.000 kr. anbefaler bypuljegruppen, at følgende idéprojekter støttes:
To indsatsområder/open calls:
Den Grønne rute (100.000 kr.) 38 stemmer
Fortovet som ledetråd (100.000 kr.) 34 stemmer
Fem indsatsområder:
Fristed for unge udendørs (100.000 kr.) 203 stemmer
Torvet – Gives fælles mødested (70.000 kr.) 149 stemmer
Grønne hyggelige oaser (70.000 kr.) 144 stemmer
Svævebane i bynær grøn park (50.000 kr.) 98 stemmer
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Bosætning

Vi har fået 3 store nyheder serveret her i foråret og forsommeren som vi glæder os til at følge.
A.
Milton/ Futurum projekt ved golfbanen med potentiale for ca. 160 lejligheder.
B.
Salget af sygehuset med potentiale for 100 udlejnings lejligheder.
C.
Almene boliger på torvet.
D.
Nye parcelhusgrunde er projekteret såvel i kommunal som i privat regi.
Bosætningsdag.
Vi påtænker at lave en bosætningsdag i foråret 2022, i samarbejde med vore ejendomsmæglere og Give
Handel og Erhverv
Selvfølgelig også i samarbejde med alle som har boligprojekter i Give.
Dette er noget vi længe har haft i tankerne, men som Corona har begrænset mulighederne for at
gennemføre.
Boliger i midtbyen.
Vi arbejder forsat på at kunne skabe kontakt til private investorer, som kunne have interesse i at etablere
lejligheder i midtbyen.

-

Samlet idrætscenter

Gennem de sidste 6-7 måneder er der arbejdet intenst med projektet ved Søndermarksskolen, så det nu i
sidste uge (40) blev udsendt i licitation.
Det forventes derfor afklaret ca. 1 december, hvilket totalentreprenørfirma, der skal opføre byggeriet.
Derefter forventes afholdt information om byggeriet.
Vi håber på 1'ste spadestik i foråret 2022.

-

Midtbyen / lokalplan og renovering

Arbejdet med en tiltrængt ny lokalplan for bymidten trækker fortsat ud - i februar 2021 blev tidsplanen
bekræftet med en afslutning i oktober 2021.
Det nås desværre ikke.
Der blev afholdt møde med forvaltningen i går den 11. oktober. Den nye lokalplan kommer formentlig til
godkendelse i Teknisk Udvalg i november / december og så i byrådet efterfølgende.
Af det samlede skitseforslag ofr renovering af midtbyen (fra 2020) arbejdes der videre med 1'ste delprojekt
omkring Torvet.
Vi i Give satte arbejdet i stå i foråret, da vi mener der bør startes på en anden måde.
Der blev afholdt møde med forvaltningen i går den 11. oktober. Arbejdsgruppen tager nu igen fat med
udvikling af et forslag.

-

Gadebanden

Ved årets møde med forvaltningen blev flere hængepartier diskuteret og planlagt udført.
I foråret fik vi udvirket, at der blev lavet fartdæmpende tiltag i krydset Sdr. Ringvej / Ringivevej.
Der er fundet penge til plantning af 10 træer i bymidten.
De 5 i svinget Fredensgade / Allegade og de øvrige 5 i ved krydset Nørregade / Østergade / Hospitalsgade.
Der planlægges flere græsarealer med "naturgræs med gul blanding." I forbindelse med Tour de France
kommer til Vejle Kommune.
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Det er meningen, at Gadebanden igen ønsker at samle nogle ting sammen fra grundejerforeningerne og
andre i byen, som falder over noget som muligvis kan ændres eller nye ting som gør dagen lettere.
”Gi´ et praj” virker super godt. Der kommer mange forskellige ting ind og de fleste løses eller der kommer
melding retur.

-

Hjemmeside

Vi har talt med GHE om, at vi i fremtiden vil stå samlet for Give, det betyder bl.a. vi kigger på muligheden
for en fælles platform til hjemmesiden.
Til sidst vil jeg takke for samarbejdet med GHE, hvor vi er kommet godt i gang med at skabe fællesskaber for
begge foreninger. Tak til Skulpturby.dk, til Vejle Kommune – Teknisk forvaltning, GISK, GEM samt andre
interessegrupper.
En særlig tak til rådet for samarbejdet de seneste 7 måneder.
MH/GUR / Give den 12.10.2021

Rådets beretning blev godkendt.

5) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Udviklingsrådet:
Formand Michael Hansen fremlagde regnskabet for perioden 01.07.2020 til 31.12.2020.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

6) Behandling af indkomne forslag:
Rådet har givet forslag til flere vedtægtsændringer – dette set ift. gældende vedtægter af 24.02.2021.
De foreslåede ændringer omhandler:
§3 stk. 1
§5 stk. 1, 2, 3 og 4
§6 hele
§7 stk. 7
Ændringstekster anføres nedenfor i kursiv.

§ 3 Udviklingsrådets sammensætning
Stk. 1
Udviklingsrådet består af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode.

2 medlemmer vælges blandt Give´s foreninger/institutioner
3 medlemmer vælges blandt øvrige opstillingsberettigede
2 suppleanter vælges blandt øvrige opstillingsberettigede
En forening/institution kan kun besætte 1 af de 2 forenings-/institutions reserverede pladser i rådet
Foreninger/institutioner udpeger selv den person, der skal opstille for foreningen/institutionen
Suppleanter og revisorer vælges hvert år.
Genvalg kan finde sted
Valg af medlemmer til Give Udviklingsråd samt suppleanter kan ske ved håndsoprækning medmindre en i
forsamlingen ønsker skriftlig afstemning.
Såfremt, der ikke kan findes repræsentanter nok fra forenings-/institutionsområdet vil pladserne stilles til
rådighed for øvrige deltagere på Årsmødet.
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§ 5 Repræsentantskabet
Stk. 1
Repræsentantskabet består af personer foreninger / institutioner, som har en kontaktperson registret på
Udviklingsrådets liste. Denne liste sørger foreninger / institutioner selv for at opdatere ved Udviklingsrådet.

I stk. 2 + 3 + 4 fjernes ordet: interesseorganisation

§ 6 Årsmødet
Årsmødet kan annonceres i Give Avis / VAF og skal på rådets hjemmeside og sociale medier senest 14
dage før mødets afholdelse.

Give Udviklingsråd vælges på det ordinære Årsmøde, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Dagsorden skal indeholde:
1. Valg af dirigent og referent
2. Uændret
3. Uændret
4. Udviklingsrådets beretning
5. Uændret
6. Uændret
7. Valg af medlemmer og suppleanter
a) 2 medlemmer vælges i ulige år, hvoraf en er fra foreninger / institutioner
b) 3 medlemmer vælges i lige år, hvoraf en er fra foreninger / institutioner
c) 2 Suppleanter vælges hvert år
8. Uændret
9. Uændret

Følgende tekst fjernes: Udviklingsrådets formand, næstformand og sekretær er også formand,
næstformand og sekretær for Repræsentantskabet.
§ 7 Udviklingsrådets virke og ansvar
Stk. 1
Sidste linie tilføjes: og offentliggøres på rådets hjemmeside / sociale medier.
Stk. 7
De 2 sidste linier erstattes af:
Regnskabet forelægges Udviklingsrådet på det sidste møde inden Årsmødet, hvis muligt eller rundsendes til
rådsmedlemmerne efterfølgende.

Alle forslag blev enstemmigt godkendt, hvorfor vedtægterne tilrettes tilsvarende og er gældende
fra og med dette Årsmøde.
De nye vedtægter underskrives efterfølgende af det nye råd.

7) Valg til Udviklingsrådet:
Da de netop vedtagne ændringer i vedtægterne træder i kraft omgående, så der skal nu være 5 rådsmedlemmer.
Mødet vedtog, at de ved sidste årsmøde valgte medlemmer skal sidde perioden ud; altså til næste Årsmøde
i foråret 2022 – samtidigt udtrådte Michael Hansen.
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Det medførte, at 3 medlemmer fortsat sidder i rådet frem til næste Årsmøde.
Torben Bruun + Jette Nielsen + Jens Bork
Derefter var der valg af 2 rådsmedlemmer.
Michael Hansen + Carsten Friis Pedersen blev valgt.
Udviklingsrådet har herefter følgende sammensætning:
Foreningsvalgte
Michael Hansen – Give GIF
på valg 2023
Torben Bruun – Give Handel og Erhverv
på valg 2022
Øvrige valgte
Jette Nielsen
på valg 2022
Carsten Friis Pedersen
på valg 2023
Jens Bork
på valg 2022
Suppleanter
Morten Jensen
på valg 2022
Bodil Albrechtsen
på valg 2022
NB – rådsmedlemmer sidder i 2 år og suppleanter i 1 år.
Valget medførte, at 4 medlemmer udtræder af udviklingsrådet.
Jørgen Lundsgaard + Anders C Hansen + Line Olesen + Birgitte Post Andersen

8) Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant:
Som revisor Arne Brock
Som revisor Kim Birk
Suppleant Alf Sørensen

på valg i 2022
på valg i 2023
på valg i 2022

9) Eventuelt:
Der blev spurgt til om ikke der kunne arbejdes for nogle pladser i midtbyen for autocampere – det blev
oplyst, at der foruden pladser ved Give Camping også er 5 nye pladser på vej ved Give Golfklub.
GUR vil se på det.
Det blev oplyst:
Der forventes afholdt et borgermøde slut november – om renovering af midtbyen/ny lokalplan for
midtbyen /nye udstykninger-boligbyggerier.
Projektet for det nye idrætsanlæg ved Søndermarksskolen er netop sendt i udbud ved 5 totalentreprenører
– vinder og en tidsplan for byggeriet forventes afsløret i december måned.
Referent Jørgen Lundsgaard / den 13.10.2021
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