
Fremtidsscenarie for Give 

 

Det midtjyske ferieparadis for den aktive familie 
 
Give ligger i et spændende område - kort afstand til Legoland/-house, Bestsellertårnet, Jelling 
Monumenterne, Givskud Zoo/Løvepark og Gudenåens- og Skjernåens udspring i Tinnet Krat. Der er 
således masser af turist- og oplevelsesattraktioner for hele familien. Give skal tilbyde 
overnatningsmuligheder med kant og tæt på naturen i form af følgende:  
 
• Moderne campingplads med friluftsbad og attraktive hytter/lejligheder, hvilket kræver at Give 
Camping får afklaret lejemålet med Vejle Kommune på gunstige vilkår.  
• Air bnb overnatningsmuligheder - understøttet af en koordineret/fælles indsats omkring salg, 
rengøring og modtagelse.  
• Hjælpe de lokale med at få deres Air bnb op at stå.  
• Ombygning/renovering af Sygehuset til Give Hotel og Feriepark. 
• Walk, løbe og mountainbike ruter i Give Plantage og Rørbæk Sø området.  
• Kano og fiskerioplevelser for alle. 
 • Etablering af en kunstig sø – Give Søpark med ”strandbadning” ala Fulgsang Søen i Herning.  
 
Ved etablering af Give Turist & Bosætningsbureau skal der brandes til turisterne om ovennævnte. Vi 
skal have brandet vores turistattraktioner samt overnatningsmuligheder. Bureauet skal også sørge for 
at hjælpe indbyggerne med deres Air bnb, dette kan være i form af linnedservice, afhentning af nøgle, 
markedsføring m.m. Air bnb er et godt etableret koncept med en god hjemmeside, som viser hvor 
mange overnatningsmuligheder der er rundt i hele Danmark, - Give og omegn har en del, så hvorfor 
ikke få turisterne til at vælge dem. 
 
I Give Plantage og Rørbæk Sø området etableres der flere og mere varieret mountainbike ruter samt 
løberuter til de aktive indbyggere og turister. Tager man en tur til Nordjylland, har vi Rebildbakker som 
er kendt for sine mountainbikeruter samt Tjæreborg, der lige er kommet på landkortet efter deres 
etablering af en attraktiv bane for de mountainbike interesseret. Løb er også blevet en mere nem og 
hurtig måde at dyrke motion på for den travle familie, og ligesom mountainbikeruter er løberuter også 
blevet en attraktion, som mange tager afsted for at opleve.  
 
Nær Rørbæk Sø området kunne der oprettes flere fine løbestier med bedre afmærkninger af ruternes 
forskellige længder via b.la. farve. Disse ruter er både til gavn for indbyggere og turister. Give Søpark 
bliver intet mindre end en naturmæssig sensation. Denne sø bliver en turistattraktion samt en sø, som 
man gerne vil købe en byggegrund ved. Laves der en kunstig sø, kan den blive så ren, at det blå 
badeflag kan komme op, og vi vil deraf tiltrække de mere badelystende turister. 
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