
Referat af Årsmøde i Lokalrådet for Grejs i Grejs Borgergård den 10/10-2007. 
  
Dagsorden : 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Lokalrådets beretning 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Forelæggelse af årsregnskabet 
6. Valg til Lokalrådet 
7. Evt. 
  
Referat : 
1. Dirigent Jens Klejstrup, referent Dorte Nielsen 
2. Stemmetællere Thorkild Bech og Hans Bak 
3. Formand Niels Hellmund Jensen aflagde beretning og kom bl.a. ind på : 
- at lokalrådet har arbejdet i forhold til Vejle kommune for at få lavet en helhedsplan for Grejs 
- at lokalrådet nu har en hjemmeside 
- at lokalrådet er ved at udarbejde en velkomstfolder, som vil blive udleveret til alle i Grejs 
- at lokalrådet har foranlediget nedsat et hal-udvalg 
- at lokalrådet har nedsat et sti-udvalg 
- at lokalrådet har søgt penge og fået bevilget 2 x 5.000 kr., dels til udgifter i forbindelse med hjemmeside og    
  velkomstfolder og dels til forslag til forskønnelse af byen 
- at lokalrådet har søgt kommunen om sikring af skoleveje, deltaget i landdistriktskonference, haft stand ved byfesten og  
  forsøgt at gøre Grejs synlig bl.a. ved avisindlæg. 
Det fremtidige arbejde vil blive en videreførelse af arbejdet omkring disse emner. 
  
4. Else og Villy Schytz var fremkommet med et forslag omkring placering af en kommende hal, idet de ikke finder (af 
naturmæssige og trafikale grunde) at placeringen overfor nuværende sportsplads er egnet. De foreslår i stedet en 
placering øst for byen (fra Keglekærvej og ud mod Viborgvej) 
  
På baggrund af beretningen og det stillede forslag vedrørende hallen udspandt der sig diskussioner omkring : 
- Hal (og skole) placering - der var både indlæg for og imod de 2 placeringer, der har været drøftet. 
- Hvad en helhedsplan er for noget, da der generelt var en forståelse af, at det var for hele Grejs, men i flg. Vejle 
kommune kun for området fra Holtumvej og over til Sportspladsen. 
- At det var vigtigt med lokalrådets arbejde - selv om lokalrådet ikke kan bestemme, kan de sikre, at Grejsborgerne 
bliver hørt og at kommunen holder borgermøde inden der træffes vigtige beslutninger for Grejs. 
Der var således generelt opbakning til det videre arbejde. 
  
5. Her og nu har Lokalrådet en formue på 369,75 kr. Til gengæld er der også en gæld på 1.637 kr. 
Der forventes en indtægt efter dette møde, da øl og vand priserne er sat lidt højt for at få penge i kassen. 
Ud af gælden bliver de 1337 kr. også dækket af tilskuddet fra landdistriktsudvalget. 
  
6. Valgt til bestyrelsen. Resultatet blev : 
Niels Hellmund Jensen med 54 stemmer 
Arne Poulstrup med 53 stemmer 
Kim Vandal Laursen med 50 stemmer 
Anette Bihl med 35 stemmer  
Suppleant Bitten Andersen med 25 stemmer 
  
7. Under evt. fortalt Åge Blom om sit arbejde i Ældrerådet i Vejle kommune, og der blev foreslået en fælles kalender på 
lokalrådets hjemmeside. 
 


