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Facebook input: Holdninger , ideer og visioner fra Give borgere på Facebook 7323 

Give 

 
OPSLAG 
Give by vision 
Så fik Brande lov til at bygge deres tårn. 
Hvad skal vi bygge i Give for at blive kendt ? 
 
René Valdemar Jespersgaard Give er kendt for sine mange skulpturer, lad os dog fortsætte det. 
Give skal vel ikke blive kendt på at være den "jaloux lillebror", der bare bygge større eller mere skørt, for at 
kunne sige: Se mig 
13 likes 
 
Kristian Hedeby Møller Synes faktisk vi skal forsøge at holde liv i open air og pirat festen eller beer 
festen. Også måske lave noget optog lignende som der var til anlægsfesten i de gamle dage. Vi mangler 
en byfest der binder os sammen. 
14 likes 
 
Emil Madsen En STOR hal 
Suzette Ilsøe Lave et Hotel/ wellnescenter med den eksisterende swimmingpool i vores gamle sygehus 

14 likes 
 
Conny Nordhejm Sørensen Svømmehal/vandland 
4 likes 
 
Bent Tranholm Jeg tror vi skal prøve at udbygge vores autitentitet mere , og gøres vores i forvejen 
hyggelige handelsliv spisesteder m.m mere , fremfor , upersonlige selvbetjeningsbarer , som den nye Mac 
donald der på vej i brande, vi skal markedsføre vore atrakktioner som f.eks Give Museum bedre 
3 likes 
 
Maj-Britt Svendsen Butikslivet er lidt slapt .. de lukker stort set 2 timer før alle andre byer.. folk med 
normalt arbejde kan slet ikke nå ind Og købe f.eks en gave i hverdagen, og så vælger de jo andre steder 
Anne-Lise Krogh Andersen Det første jeg tænker der skal ske er at se på; hvad har vi af ressourcer i 
forvejen. GEM, fx. Anlægget. Huset. Give plantage. En “gå”gade. Togstationen Når man så har en liste over 
de ting, så vil det være indlysende at nogen af dem er vigtige for bosætningen, og nogen er vigtige for 
turister (dem der er vigtige for begge grupper er meget vigtige!). Dem kigger man så på om man kan 
styrke på en eller anden måde. Og til sidst så tager man de sidste ressourcer på listen og overvejer om 
man kunne gøre noget for at gøre dem vigtige for enten bosætningen eller turismen (eller begge dele). 
Andreas Vinkel Rejsenhus Kunstgræsbane 
2 likes 
 
Jesper Sthyr Flere almene store lejligheder til farmillier 
2 likes 
 
Bjarne Schjødt Pedersen Ja der mangles lejligheder/andelsboliger 
 
Karina Lavindsgaard Give borgerne skal støtte vores lokale butikker, eller er byen død hvis de lukker. Jeg 
handler lokalt men jeg er kun 1 person. 
Så husk kære give borger der er kun 1 at takke hvis butikkerne lukker og det er jer selv. Vi har alt man har 
brug for i Give, med undtagelse af børnetøj. Men ellers har vi alt og det skal vi være glade for og værne 
om. 



 
OPSLAG 

Give by vision 
Vi er tæt på Legoland - Løveparken - Lufthavn. 
Er vi gode nok til at trække nok af alle disse turister til Give. 
Mangler vi hoteller? 
Mangler vi / kan vi få attraktioner på bare tilnærmelses vis samme højde som ovenstående , 
forslag søges? 
 
Peter Gosvig kunne sagtens ha 5000 flere overnatninger om sommeren på campingpladsen - kræver bare 
at visionen med at samle idrætten ved søndermarken bliver en realitet, og bagefter så lade 
campingpladsen udvide. 
der er udsolgt hver sommer og mangler hytter, noget der ikke kan ændres på før det kan lade sig gøre at 
udvide. 

9 likes 
 
Lissy Henny Christensen Godt skrevet Suzette .God ide med vores nedlagte sygehus ideel beliggenhed 
og tæt ved Legoland,løveparken og ikke at forglemme vores museum .Vi må ikke forglemme at vi også har 
to gode camping pladser Riis feriepark og Give camping ,Give Bed &Breakfast og Diagonal kroen og jeg 
syntes det er godt med dine oplæg Carsten Friis Pedersen,for folk kommer da med mange gode forslag og 
ideer 
4 likes 

 
OPSLAG 
Give by vision 
Give har rigtig mange ting at byde på hvordan bliver vi bedre til at markedsføre disse, så vi 
kan trække flere nye Give borgere til byen. 
 
Anne-Lise Krogh Andersen Hvad har vi at byde på? Og er det der der skal markedsføres, eller er det 
noget der skal udvikles på? 
 
Bent Tranholm tror bare vi skal blive bedre på det vi er lidt gode til i forvejen, er godt, feks bindeballe 
købmandsgård , der udvikler sig hele tiden 

 
OPSLAG 
Give by vision 
Give har jo meget at byde på når det gælder kultur - skal vi have en kulturfestival 1 uge om 
året - hvad skulle en sådan indeholde. 
 
Give by vision 
Skal der bygges flere lejligheder i Give, evt spændende i deres stil eks. de 5 søstre i Vejle ? 

 
Give by vision 
Hvilke større kæder kan vi med fordel have i byen, vi har jo et stort opland. 
 
Give By vision 
Kan vi udnytte vore grønne områder bedre, eks. anlægget. 
 
Følgende mails er kommet. 
 
Vi har Børnenes Hovedstad i Billund. 
Jeg foreslår at Give bliver Dl Give -grobund for det bedste familieliv. 
For hvad skal give os lyst og grund Dl at være i byen? Centrum skal ikke alene bliver et handelssted, der e`er kl. 
17 kun er tomt og uden liv, men istedet er et levende og akDvt sted for børn og familier. 
Det kan et fokus på kvalitet i børnenes hverdagsliv hjælpe os Dl at gøre. 
Skaterpark, lys- og legesDer i vejen, der forbinder anlægget med Gullestrups Have. Centrum ved kroen med det 



sjoveste opholdsrum og akDve legested med vandkunst, siddesteder og plads Dl store og små. Dele overdækket, 
så selv en regnvejrsdag kan være udeDd. 
Cafe Dl forældre og bedsteforældre,- eller bare en kaffeautomat.. 
Kort sagt,- et inspirerende bymiljø, så ungerne vil plage om at få lov Dl at komme ud at lege,- og vi andre har lyst 
Dl at følge med. 
Det ville jeg være stolt at at have. 
Dernæst drømmer jeg om et folkekøkken ic. med Byens Hus, hvor der kan laves fællesspisning af overskudsvarer 
fra vores lokale forretninger jævnligt. 
Venlig hilsen 
Karin Vikær Hermansen 
 
Hej Carsten. 
Fedt det bliver lagt ud Dl folket.. 
Vi har e`erhånden rigDg godt gang i Give Cykelklub med mange medlemmer, 
men om vinteren kunne man godt bruge et alternaDv Dl landevejen. 
Give har jo en fantasDsk plantage tæt på byen, men der mangler et Mtb spor. 
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Jeg ved godt man kan cykle på sDerne hvor løberne og de gående er, men Dt bliver disse mennesker 
forskrækkede, når de går i deres egne tanker (som selvfølgelig er naturligt når man er ude og nyde naturen). 
Der er alle muligheder ude i skoven, men man mangler nogle tovholdere der har overskuddet Dl at få det Dl at 
ske.. 
Mvh Jakob norlyk 


