
På Kick Off drøftede deltagerne visioner og udfordringer for Give. Drøftelserne foregik i min-
dre grupper, der nedskrev deres vigtige pointer. Derefter blev nogle af pointerne præsenteret i 
plenum. Nedenstående opsamling er en sammenskrivning af både nedskrevne og præsentere-
de pointer.

Udgangspunkt for byvision
Visioner med udgangspunkt i det gode liv 

Maderhverv
Gives historie startede med 10 gårde. I dag produceres mange specialprodukter i oplandet til 
Give. Der kan skabes et Give brand for kvalitet og egnstilknytning som kan tiltrække iværksæt-
tere og producenter. 

Maderhverv med salg af specialprodukter fra gårdene: whisky, kage, slagter m.m. 

Der mangler markedsfaciliter - eventuelt med placering i erhvervsområdet - bynært. 

Madspildspensionat 
Frivillige kan mødes en bestemt dag i måneden og lave et gratis måltid af overskudsmad.
Det er en idé, der skaber fællesskab og bekæmper madspild, involverer frivillige, erhverv, fore-
ninger og institutioner og understøtter social bæredygtighed. 

Kultur/skulpturby
Give som kultur- eller skulpturby, - fordi vi skal bygge videre på eksisterende kvaliteter.

Overdækning ved Vestergade Torv ved dårligt vejr i forbindelse med kulturarrangementer.

Det gamle sygehus
Omdanne Give sygehus til et stort sundhedscenter. Det vil sikre tryghed, nærhed for alle i 
byen. Desuden vil det samle faggrupper og ekspertise som også vil tiltrække nye borgere til 
byen. 

Sygehuset rives ned og grunden udstykkes til nye boliggrunde.

Turisme
Det er en udfordring at der er mangel på ferieboliger/hotelværelser, når byen skal udvikle tu-
rismen.

Campingpladsen kører godt, men der skal laves en langtidsaftale mellem campingpladsen og 
Vejle kommune.

At få byens hus til at blive et godt spillested. 

Ballon flyveplads

Kasino

Synlighed af Give fra indfaldsveje
Idrætcenter flyttes til en placering, så man kan se det fra indfaldsvejen. I øjeblikket bliver det 
gemt væk i et hul. Hvis det bliver placeret, hvor det er synligt, kan man se at Give er en aktiv 
by.

Byvision Give
Opsamling på Kick Off d. 14. januar 2019

“ Vi skal gå sammen vej, men ikke nødvendigvis i takt - udviklingen ligger i de små hop”
(citat deltager på Kick Off)



Give som kraftcenter
Blive mere synlig ved hjælp af innovatiove løsninger. 

Børn og unge
Kommunens bedste legeplads på torvet i byen.

Stationsbygningen laves om til et ungdomshus. 

Boformer
Mangel på seniorboliger 

Mangel på boliger med fokus på fællesskab og omsorg

Ensomhed er en stor udfordring og et mindre samfund som Give er ideelt til at skabe tætte 
relationer mellem forskellige grupper (alder, etnisk baggrund, socialklasse m.m.)

Bland ejer/leje boliger til fornuftige penge.

Attraktive lejeboliger til dem der ikke ønsker at bo i parcelhus.

Handel- og erhverv
Holdbart forretningsliv

Nethandel udkonkurrer detailhandel. 

En udfordring at tiltrække unge mennesker til at drive butik i byen med sammen entusiasme 
som dem, der driver butikkerne i dag.

Mere erhverv til byen.

Det er en udfordring for Give at bevare og øge arbejdspladser - både i det offentlige og det 
private. 

Idrætsliv
Mangel på fælles idrætsaktiviteter.

Idrætsfaciliteter er noget man gerne vil - og nu er tiden kommet til at man begynder at erh-
verve byggegrunde til dem. Målet er at Give skal være kendt for at være en superliga fodbold/
håndbold klub. 

Lovgivning
Generel lovgivning er en udfordring. Hvis man drømmer om at udvikle eller bygge noget, bliver 
det ofte forhindret af eksisterende planer. Det er ønskeligt at have en person ved kommunen, 
der er tovholder for hver af de mindre byer og kan hjælpe dem på vej. 


