
REFERAT ÅRSMØDE 2010-11-30                   LOKALRÅD FOR GREJS SOGN 
 
I forlængelse af vedtægterne for Lokalråd for Grejs Sogn, dagligt kaldet Grejs Lokal Råd, blev der sædvanen tro præcist 1 minut før 
kl. 19:00 indledt og afholdt årsmøde i Grejs Borgergård, Grejs pr. Vejle,   tirsdag, den 30. oktober 2012   
 
Lokalrådets formand Arne Poulstrup, erfaringsforventet dirigent John Refsgaard og Kulturcentrets Fokus Vitale Niels Hellmund havde sat 
sig godt til rette, ved de opstillede hovedbord allerede en ½ time før mødestart, med ansigtet vendt mod de stadig tomme men sirligt 
opstillede 70 stole, i vor gamle stolte Borgergård.  
Alle 3 forventningsfulde og spændte på fremmødet til dette - det 8 årsmøde - i og for Grejs.  
 
Som 1 minuts traditionen åbenbart vil det, uden at formanden nu på sit 6 år i stolen ved af det, bød Arne Poulstrup kl. 18:59 med vanlig 
ærbødighed velkommen til alle, der denne vintertidsaften havde givet, det gode gamle Græsi, deres aften i fremskridtets tegn for Grejs 
Sogn, og den demokratiske proces som årsmødet skal borge for indfandt sig dermed igen, som i årene før, for Grejs Lokalråd, et råd hvis 
medlemmer skal vælges af borgerne i Grejs Sogn. Det var med stor glæde at det kunne konstateres at gennemsnitsalderen var faldet i 
forhold til årene før, og at de 70 stole nu var besat med hele 96 personligheder.  
 
Mødet overgik herefter til, efter vedtægterne, nedennævnte dagsorden.    
 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Lokalrådets beretning 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Forelæggelse af årsregnskab 

6. Valg af medlemmer til Lokalrådets bestyrelse,(valg gælder for 2 år ad gangen) 
Ulige år: 3 medlemmer  

Lige år: 4 medlemmer 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for ét år ad gangen)  

8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant, (valg gælder for ét år ad gangen) 

9. Eventuelt 
 
 
1. Valg af dirigent og referent 

a. John Refsgaard valgt til dirigent, der konstaterede lovlig og gik videre i dagens tekst 

b. Claus Mogensen valgt til referent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

a. Anne Palmelund, og ”?” (referenten beklager her ikke at have fået noteret navnet på den anden person), og som mødet 

skred frem havde stemmetællerne, også i år en nem og overskuelig opgave, idet det ikke blev nødvendigt at tælle. 

3. Lokalrådets beretning 

a. Bestyrelsens årsberetning fremlagt ved Formand Arne Poulstrup, og gengivet herunder. 

b. Spørgsmål til beretningen; Ingen spørgsmål 

 
 
 
Årsberetning fra Lokalrådet i Grejs, 2012, 
Min beretning vil afspejle hele bestyrelsens arbejde gennem det sidste års tid, siden vores Årsmøde den 25. oktober sidste år. 
 

1. Jeg vil begynde med noget internt, nemlig vores hjemmeside. Vi købte et nyt navn – et såkaldt domænenavn – så vi nu hedder 
Grejs.dk. Det er noget mere mundret. Og så har vi fået en ny bestyrer af vores hjemmeside. Så jeg vil sige tak til Thomas Buck 
for hans indsats gennem et par år, og tak til Finn Moesborg for at han så kvikt og professionelt tog over. Om den nye 
hjemmeside og dens funktionalitet bør jeg egentlig lade andre vurdere, men jeg synes den er blevet mere professionel og mere 
informativ. Og der bliver flere og flere daglige brugere, fortæller Finn os. Med tiden håber vi, at det bliver måden, hvorpå vi 
kommunikerer med Grejs borgerne, og omvendt. 
 

2. Vi har besluttet at lave en ny velkomstfolder. Den gamle har efterhånden et par år på bagen, og er lidt slidt udvendig og ikke 
opdateret indeni. Så inden jul regner vi med, at alle husstande har fået en ny. Velkomstfolderen bliver lagt på vores 
hjemmeside, og det vil også være dér, at den bliver vedligeholdt i fremtiden, dvs. med adresser, telefonnumre, navne osv. Vi 
regner med, at om føje år, er alle digitaliserede, i hvert fald i Grejs, og så bliver en papirudgave overflødig. 

 
3. I januar i år startede vi en ny tradition, nemlig at indkalde samtlige foreningsformænd til ’Nytårskur’ i Borgergården. Det var et 

meget vellykket møde, med god snak og udveksling af informationer hen over øl, snaps og smørrebrød. 
 

4. Det er lykkedes at få en aftale i stand med en af lodsejeren til Grejs Bakke, så vi igen har en kælkebakke i Grejs i tilfælde af 

tilstrækkeligt med sne. Vi vil sørge for at annoncere det via Brugsen og Friskolen. Desuden kan vi glæde os over, at Friskolen har 

fået en multibane, hvor raske drenge og piger kan udfolde sig. 
 

5. I det hele taget er vi glade for, at Friskolen har fået nye flotte rammer ude på Vestermarksvej. Desværre fulgte en renovation af 
den nye skolevej ikke med. Sikker skolevej er noget, som ligger Lokalrådet meget på sinde, så dér har vi haft tæt kontakt med 
Vejle Kommune. Det er lykkedes sammen med Friskolen at få malet advarselstavler i vejbanen tre steder på Nr. Bygade. Og 
Vejle Kommune har afsat ret mange penge til renovation af Vestermarksvej, fra Brugsen og ud til Friskolen. Første udkast blev 
forkastet af Politiet (dobbeltrettet cykelsti) og vi venter spændt på andet udkast, og den borgerhøring, som kommunen har 
lovet, vil komme. 

 



6. Som I alle ved har Lokalrådet arbejdet en del med stisystemet i Grejs og omegn. Og 2012 er ingen undtagelse:  
a. Østerlidestien, stien langs banen, er blevet repareret, og der er sat en bænk op ved bækken 
b. På Gl. Kirkesti er vegetationen blevet beskåret og trappen istandsat 
c. Grejs Klipper: her er sat nyt skilt op og trapperne udskiftet 
d. Branddammen: vort smertensbarn. Kommunen lover og lover, at holde arealet, men det er så som så med at 

entreprenøren til at gøre det ordentligt 
e. Endelig er vi i tæt dialog med Vejle Kommune om at se på en forlængelse af stisystemet til Jelling, via Hopballe 

Mølle. Der bliver mere at fortælle til næste Årsmøde 
 

7. Møder: et par vigtige begivenheder: 
a. Møde i september måned, med Butiksrådet for Grejs Brugs, for at diskutere Brugsens fremtid. Kort sagt er dens 

skæbne beseglet, hvis vi ikke handler mere. 
b. Deltaget i Generalforsamlingen for LAG (Lokal Aktivitets Gruppe), hvor vi fik valgt Niels Hellmund Jensen ind, så 

sammen med Steen Frydensberg har vi nu to medlemmer i bestyrelsen for LAG 
 

8. Deltaget i stand ved Byfesten, bl.a. med oversigtskort over den nye motorvejsføring. Oversigten var et tilløbsstykke, og kan nu 
ses fint indrammet i Borgergårdens lille sal. 

 
9. Sidst, men ikke mindst: en ny hal i Grejs. Hvis man vil holde sig opdateret på dette område, kan man enten høre orienteringen 

fra bestyrelsen for Grejs Kulturcenter senere på aftenen, eller besøge deres hjemmeside: www.kulturcenteret.dk  
 

10. Jeg vil til slut gerne takke hele Bestyrelsen for dens store indsats gennem året. Alle har bidraget og loyalt stillet op, når der var 
brug for en hånd mere. Jeg synes vi har et Lokalråd, som på bedste vis repræsenterer hele Grejs, og arbejder for vores alle 
sammens lokalsamfund. Tak. 

 
Grejs, den 29. oktober 2012. 
Arne Poulstrup 
Formand for Grejs Lokalråd. 
 
4. Indkomne Forslag 

a. Ingen indkomne forslag 

5. Regnskab 

a. Regnskabsaflæggelse ved Arne Poulstrup idet kasserer Steen Frydensbjerg var rejst til USA, og vittighederne om en 

kasserer der var langt væk undgik Steen hermed i al kærlighed ikke. 

b. Den korte version er Indtægter 46000, Udgifter 40000, Overskud 6000, med en balance på 16000 og Likvider på 16000 

hvoraf 95 % er beroende på bankkontoen og 5 % i kontantkassen. Regnskab blev fremvist med behørig revisor underskrift. 

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

a. Foreslået Thorkild Beck, Claus Mogensen, Heidi Danielsen, Pia Brejner – alle valgt 

b. Pia Brejner blev under forslag foreslået til kasserer, hvilket den senere konstituering har vist. 

7. Valg af 2 Suppleanter for 1 år 

a. 1 supp Arne Buch, 2 supp Vibeke Madsen foreslået og valgt 

 
Bestyrelse og suppleanter har efterfølgende den 20. november 2012 afholdt første bestyrelsesmøde og er konstitueret således. 
 
 

Navn Konstituering Adresse Fast net Mobil Mail 

Arne Poulstrup 
 

Formand Hovgårdsvej 33 75853028 20353353 poulstrup@dadlnet.dk  

Niels Hellmund Jensen Næstformand Grejsdalsvej 598 
 

75853111 29881436 hellmond@stofanet.dk 

Pia Brejner 
 

Kasserer Enghaven 30 - 26140241 pia@brejner.com  

Heidi Danielsen 
 

Bestyrelsesmedlem Græsvænget 2 36946769 28949669 Heidi@danielsen.info  

Thorkild Bech 
 

Bestyrelsesmedlem Enghaven 18 75853101 40113724 thorkildbech@privat.dk 

Anders Midtiby 
 

Bestyrelsesmedlem Bakkevænget 12 75873570 61727374 anders@midtiby.dk 

Claus Brink Mogensen 
 

Sekretær Skovvænget 11 75853158 40407025 grejsskov@mail.dk 

Arne Buch 
 

Første suppleant Rugbakken 2 - 40875012 arnebuck@tuknet.dk 

Vibeke Overgaard Madsen 
 

Anden suppleant Enghaven 36 - 23707452 mail@vioma.dk  

Finn Moesborg Web mm master 
(ikke i bestyrelse) 

Sønderbygade 5 75805060 22745520 finn@moesborg.dk  
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8. Valg af Revisor og Revisorsuppleant 

a. Revisor suppleant Torben Stengaard og Revisor Aage Blom – foreslået og valgt 

9. Eventuelt 

a. John Refsgaard orienterede om cykelsti til/over ny motorvej – og at der er styr tingene fra kommunens side til efterår 

2013.  

b. Arne Poulstrup orienterede om at Vejle Kommunes trafikløsning mod den nye Skole omkring forholdene på 

Vestermarksvej desværre var blevet underkendt af Politiet, og at det var en ”ommer”, og at nyt forslag er på vej, og man 

vil få det lavet endelig i foråret 2013.  

c. John Refsgaard orienterede om Lejerbo åbning af Damgaardshaven den 30/11 kl. 12, og at alle var velkomne. 

d. Der blev spurgt til om trafikløsningerne var med eller uden Gadelys – og det korte svar fra John Refsgaard var 

”sandsynligvis med”. 

e. Herefter præsenterede de nyvalgte og gamle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sig 1 for 1, 

10. Generalforsamling afsluttes. 

a. John Refsgaard kunne herefter afslutte den egentlige generalforsamling eller årsmødet som det rettelig hedder i 

Lokalrådet for Grejs Sogn. 

 
Arne Poulstrup takkede John Refsgaard for endnu et år med dirigent stokken, og herefter overgik årsmødet til de øvrige 2 annoncerede 
indlæg, om Daglig Brugsen og Grejs Kulturcenter 
 
DAGLIG BRUGSEN i Grejs 
Lokalrådet og Butiksrådet for Grejs Brugs, mødtes i September for at lodde stemningen, idet at Lokalrådet ikke følte at Grejs Brugs 
fungerede tilfredsstillende.  
Willy Mortensen, fra Butiksrådet, der desværre var forhindret – havde beskrevet forholdene som følger; Grejs skal huske på det Brugsen 
tilbyder i form af lange åbningstider og funktioner for nærsamfundet, og at Brugsen klarer det meste – så ingen skal forlade byen for at 
gøre handel, og her han nævnes Post, Apotek, Bageri. Der blev opfordret til at alle handler mest muligt lokalt. 
 
Status for Brugsen er imidlertid at i Brugsen har man nået en grænse – den giver underskud – og det har den gjort i flere år, og COOP bliver 
ikke ved med at understøtte det. Der er kommet ny uddeler som desværre også var forhindret, og herfra kunne meldes om nu en højere 
omsætning, men stadig underskud – men kan den positive udvikling fortsætte, er det, ifølge uddeler Dorthe Hjort Petersen, med kun +25 
kr. pr. kunde pr. dag, der vil gøre forskellen imellem underskud eller ikke. 
 
Hvis Brugsen måtte falde væk, hvad sker der så. Vi har i dag en butik med åben 12 timer alle dage, og ved en lukning er alternativerne ikke 
gode, og på spørgsmål om anden butik – de står ikke i kø – ingen i hånden og måske nogle på taget. Flere har sonderet terrænet. Alle 
alternative udbydere på dagligvarehandel siger der skal være 2500 indbyggere, og vi er 1400 i Grejs Sogn med stort set intet opland at 
tiltrække. 
 
Om end en vurdering af, at en så vigtig forretning og institution for Grejs Sogn, kommer til debat i plenum, og efterfølgende i pressen, er 
og var rigtigt og Lokalrådet følge de bydende nødvendig. For det første for at gøre Grejs folket opmærksomme på at det kan ske at vor 
eneste lokale dagligvarehandel må give op, og at der ikke er alternativer, og for det andet for at få Brugsen til at stramme op. Med den ny 
uddeler er der igen kommet kundeservice, nye tider og friskhed i forretningen – og vi skal alle bidrage for at vende stemning, omsætning 
og indtjening for Grejs Brugs. 
 
Det nye FÆLLESHUS 
Det nye fælleshus i den Gamle Børnehave på Sønderbygade annoncerede reception med kaffe, kage og rådyr, den 10. november kl. 1300 
hvor Jagtforeningen, Ungdomsklubben og Lokalhistorisk er værter i forbindelse med indvielsen at det nye Fælleshus.  
 
 
Grejs Kulturcenter – Kulturcenter.dk 
John Refsgaard fortalte om vigtigheden omkring det nye Kulturcenter på Vestermarksvej og klappede af forslaget før vi så det, og gav så 
formanden for Grejs Kulturcenter Niels Hellmund depechen videre, og Niels indledte nostalgisk, under overskriften ”vi gik i nogle år hvor 
det hele var lagt i skuffen”, den spæde start og tanke først som udvalg i lokalrådet under det mundrette navn haludvalget, og i maj 2011 
blev foreningen så endelig stiftet, medlemmerne er Grejs foreninger, råd og nævn og institutioner, og i alt 22 af 25 mulige enheder har 
meldt sig under fanerne, hvilket betyder at det her er et enigt Grejs der ønsker dette centrum for aktivitet. 
 
I August 2012 havde hele Grejs så en workshop med DGI og der blev arbejdet videre. I April 2012 lå det første forslag langt om længe klar, 
og dette blev fremlangt på Generalforsamlingen, og herefter blev der igen arbejde frem og tilbage på forslaget, ja faktisk fik vi tingene 
endevendt en gang mere. 
 
Bestyrelsen synes at vi er kommet frem til et hamrende godt projekt for en ½ hal med mulighed for at udvide til en hel hal.  
 
Kaffe, fest, leg idræt eller Motion, her har vi et OMDREJNINGSPUNKT for hele Grejs og omegn som vi ser frem til at præsentere her i aften. 
 
Fra Fasen i April 2012 til nu har bl.a. været tilbudsfaser uden egentlige udbud, først var der 3 der gav bud på tingene og derefter kom en 
4’rde på banen, vi indsnævrede til 2 bydere og 1 blev endelig valg, nemlig Dansk Hal byggeri, med hvem vi har lavet første håndslag med 
om at vi arbejder sammen videre, og snart vil vi også få papir på hinanden. Når vi har det, ser vi på den endelig investering, drift og går i 
gang i 2 grupper – nemlig Fond-raising og Aktivitetsgruppen – det er nu det sker - efter i aften går vi i gang.  
 



Derefter gav Niels ordret til Poul Bo Hansen, fra Danske Hal byggeri – der takkede og bekræftede at han og firmaet nu havde arbejdet 
konkret og i detaljer med bestyrelsen nogle måneder – og takkede for invitationen til at deltage på årsmødet, og indledte med hvad vi nu 
skulle høre om i overpunkter. 
 
Indlægget og konkrete tegninger er uploaded på kulturcentret.dk, og kan studeres der, og her således kun hovedpunkter, kort beskrevet. 
 
Hvem er vi 
Poul Bo indledte med at de havde udgangspunkt i Galten, men at de arbejdede over hele landet, indenfor 3 hovedpunkter, nemlig 

Sport & Fritid –  
Erhverv & Industri – 
Landbrug 

Virksomheden var kåret til Gazelle i 2008 og 2009, og værdierne var beskrevet under overskrifterne Kvalitet, Ordentlighed og Handlekraft. 
 
Vores erfaring 
Poul Bo nævnte, Virklund Fritidscenter, Skovshoved Idræts Forening, Nim Multihus, Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Ejbyhallen 
Glostrup, Høst-Hallen Hadbjerg ved Hadsten, Høng Petanque Center og Kongehallen ved Nykøbing Sjælland. 
 
Præsentation af projektet 
Vi fik vist tegning af det trekantede areal, som af lokalplanen er bestemt for formålet, forklaring om cirkel kørsel – aflæsse plads – 
parkering - Aflæsseplads busser taxa etc. og en placering af bygningen måske kom lidt længere ned mod Vestermarksvej og mod 
trafiksløjfen 
 
Huset dele er tænkt i linjer med til højre ”Borgerhus” delen med egen indgang og venstre ”sport aktivitet” delen ligeledes med egen 
indgang, men at huset er en helhed, og nemt forbindes uden at der så er en egentlig højre og venstre del – men fremstår så som en fin 
helhed. 
 
Borgerhuset, med Cafe, Garderobe, Toilet, Multirum, Møderum, Køkken/Depot med betjeningsskranke til Cafe, måske tilført ophold på 
terrasser – alt forbundet med Sport Fritid – men kan lukkes af så der kan holdes en fest uden at blive forstyrret af sportsaktiviteten på den 
anden side.  
 
Sport Fritid, med Foyer, lille køkken, automat væg til perioder uden bemanding, Mini Idrætshal i 60 cm lavere niveau, der giver siddetrin, 
kørestolen er der tænkt på. 2 omklædningsrum med bad og toilet, samt lærer/dommer omklædning bad toilet – Fitness og Spinning, samt 
2 depotrum 
 
Alt i alt 27 x 46 meter, 1282 m2 – heraf hallen 533m2 320-400 stole, mobilscene 7 meter frihøjde, med en vest facade – det bygges som let 
facade som så kan udvides til en hel hal. 
 
Denne præsentation var grundig – og referenten anbefaler et besøg på www.kulturcentret.dk for at se skitser og tegninger 
 
Sådan griber vi det an 
En erfaren projektleder sættes i spidsen – for alle involverede parter 
Herfra styres processen, byggeriet, kvalitetssikring, Arbejdsmiljø. 
Dansk Hal Byggeri sluttede af med at fortælle at man er meget interesseret i at bruge lokale håndværkere og entreprenører som 
underleverandører til byggeriet og de der har denne lokale interesse er mere end velkomne til at kontakte Dansk Hal Byggeri på tlf. 
87541500 eller på Info@danskhalbyggeri.dk 
 
Spørgsmål 
Der var nu fra salen åbent for spørgsmål, og her var der mange spørgsmål til rum og inddeling af salen i borgerdelen, vejen ind og ud og 
forbindelsen til planlagt stamvej. At mursten eller beton – ikke endnu var afklaret. Spørgsmål til den tænke arkitektoniske linje, hvorledes 
vinduer imellem multirum og hal, lyd og visuelt kunne lukkes af, samt hvorfor det valgte niveauforskel – der ud over at det var efter oplæg 
– og at det giver nogle andre rum følelser, og de detalje drøftelser der fulgte om rum placering og meget andet – gav os medhørere et 
indtryk af at det meste var godt gennemtænkt, men også at der skulle arbejdes sammen et stykke mere før det endelige papir kunne 
skrives. Især Niveau forskel, Lokaleudnyttelse, midt i indvendinger og spørgsmål, dukkede der pludselig et befriende indlæg op fra salen,  
”tænk sig – det kommer måske til Grejs, hvor er det fantastisk” hvilket udløste en stor hånd fra de mange fremmødte. 
 
Der var en del indlæg fra Claus Dybdal, der som mange, gerne havde set at Bestyrelsen havde valgt et lokalt tilbud fra Lokale Håndværkere 
der til lejligheden klogt havde valgt at slå sig sammen og havde afgivet tilbud, og Dybdal var bange for at f.eks. Idrætsforeningen kunne 
risikere at miste sponsorer hvis vi som by ikke støttede op om de lokale kræfter, som ikke undgår foreningernes ”tiggergang” for midler til 
foreningsarbejdet.  
Niels forklarede at Bestyrelsen havde været glad for tilbuddet fra gruppen af lokale håndværkere, som, om end tilbuddet kom lidt sent, i 
fasen for tilbud, naturligvis fik samme betingelser som de andre. Af de 4 tilbud, blev det 4’erde hurtigt valgt fra, og tilbage kunne 2 
sammenlignes – det 3’edje ikke, og det vi har valgt lå en del under de andre tilbud. Hvor gerne vi end ville, kunne vi som Bestyrelsen ikke 
anbefale Byen at vælge et tilbud der var omkring en ½ million dyrere end det vi valgte. Vi er nød til at skabe de bedste rammer for mindst 
mulig investering af hensyn til Foreningernes aktiviteter derude. 
Efter Claus Dybdals spørgsmål og bestyrelsens svar om fravalg af den Grejs'iske entreprenørgruppe, stod Poul Bo Hansen fra Dansk Hal 
Byggeri igen op, og tilbød en række underentrepriser til håndværkerne i Grejs. Og som han sagde: ”det betyder at en del af arbejdet 
alligevel ender i Grejs, og dertil kan håndværkerne kan jo byde ind på Dansk Hal Byggeris øvrige arbejder såvel nært som fjernt. 
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Økonomi 
Niels giv herefter igennem den anslåede økonomi (her i 1000kr), med Anlæg 9860 + El 200 + Inventar 700 + Div 350 = 11110 + moms 
13800, og + 500 til ude ender vi på omkring 14400, og 14,4 mio. er en slags penge – også i Grejs 
 
Finansiering 5000 Fonde/LAG, 5000 Vejle Kommune, Sponsorer 500, Borgergården 800, Privat ind 400, Div Arrangementer 350 
Lån 2.4 = 14.4 
 
Drift Indtægt 1050, Udgift 700, Rente og Afskrivninger250 overskud 100 
 
Alle de nævnte er tal der nu opereres ud fra – og ingen tal er endelige, og driftsbudget blev af Niels yderligere detaljeret, men indtil videre 
ikke brugt ”til noget alvorligt” som Niels så diplomatisk valgte at placere sine ord i den sammenhæng, idet der stadig er en del hønen og 
ægget i dette, for Grejs hidtil største samlede økonomiske projekt, hvor der ikke er nogen facitliste.   
 
Niels gennemgik også fordelingen af VK kagen, og vigtigheden af at det så ud som om at vi kunne lave et driftsbudget der gav overskud.  
 
Tidshorisont  
Stærkt plaget af bl.a. referenten ville Niels ikke sige eller refereres for hvornår Kulturcentret står færdigt, så for forsamlingens regning, 
med en Tidshorisont 2½ år, Med færdigt Budget 2014, Midlernes skaffet og 7-8 måneders forventet tid til at bygge, kan intet stå færdigt 
tidligere end April 2016 Referenten præciserer at Niels ikke ville sige hvornår det står færdigt.   
 
Niels afsluttede med at han og Bestyrelsen var rigtig glade for den store opbakning til deres arbejde – og pointerede ”at det nu var vigtigt 
at vise omverdenen [med fingeren pegene på den tilstødende journalist fra VAF] at - Vi står i Grejs står sammen”, og her kunne en mere 
kreativ referent have lavet et ordspil med Grejs Gallerne der står sammen om ½ hallerne 
 
Det var tydeligt at bestyrelsen var Stolte af opbakningen til projektet – og der blev fra årsmødet givet en stor hånd til Kulturcentret. 
 
HEREFTER 
 
Med en sidste tak fra Dirigent John Refsgaard, og en tak til samme, Takkede Arne Poulstrup på vegne LOKALRÅD FOR GREJS SOGN for såvel 
fremmøde til Årsmøde og til Indlæg om Brugsen og fra Kulturcentret, og sluttede af med en stor tak til Steen Frydensbjerg (in absentia) for 
et stort mangeårigt og detaljeret arbejde for Grejs Lokalråd, og til Thomas Buch for hans arbejde i især på web delen og til Margit Clausen 
for et utrætteligt suppleant arbejde.  
 
Efterfølgende er der afholdt konstituerende møde i den nyvalgte bestyrelse 
 
 
 
Referat godkendelse og underskrift  Vejle, den __________________ ………………………………………………………… 

Dirigent John Refsgaard 
 
 
For ny bestyrelses godkendelse ved formandens underskrift 
      
   Grejs, den__________________ ………………………………………………………….
     Formand Arne Poulstrup 
 
 
 
Der blev ved årsmøde 2012 ikke ændret ved vedtægterne for Lokalråd for Grejs Sogn. 
Efter referentens bedste overbevisning er det den vedhæftede tekst der er et udtryk for de nugældende vedtægter. 
 
Med tak for en God aften for og i Grejs, hermed frit refereret af Claus Mogensen den 30. oktober 2012,  
og endeligt forfattet den 27. november 2012. 
 
 
 
…………………………………………………………….……… 
Claus Mogensen, sekretær termin 2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/Bilag: Vedtægter for Lokalråd for Grejs Sogn (tilført herunder i forlængelse som side 6) 
 



Vedtægter for Lokalråd for Grejs Sogn.  

 

§ 1 Formål 
Rådets navn er Lokalråd for Grejs Sogn. 

Det er Lokalrådets formål at være bindeled mellem Grejs Sogn og Vejle Kommune. 

Rådets opgave er at medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme udviklingen samt varetage sognets interesser i 

samarbejde med overordnede myndigheder. 
Lokalrådet skal indkalde til mindst 1 årligt borgermøde, samt forestå valghandlingerne og valg af folkevalgte medlemmer til lokalrådet.  

Lokalrådet skal være uafhængigt af partipolitik. 

 

§ 2 Afgrænsning 
Lokalrådets virkeområde er Grejs Sogn, Vejle Kommune. 

 

§ 3 Lokalrådets sammensætning 

Lokalrådet består af 7 medlemmer, som vælges ved offentlig valghandling for en periode på 2 år 
Der vælges endvidere 2 suppleanter, der kan inddrages i lokalrådet uden stemmeret. 

Såfremt et medlem forlader bestyrelsen i løbet af valgperioden, indtræder den suppleant med flest stemmer for den resterende periode.  

 

§ 4 Årsmøde 

Lokalrådet forestår, at der indkaldes til et årligt møde, idet indkaldelse sker med 1 måneds varsel. 
Årsmødet afholdes i perioden 1. september til 31. oktober med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Lokalrådets beretning 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Forelæggelse af årsregnskab 

6. Valg af medlemmer til Lokalrådets bestyrelse,(valg gælder for 2 år ad gangen) 
Ulige år: 3 medlemmer  

Lige år: 4 medlemmer 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for ét år ad gangen)  

8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant, (valg gælder for ét år ad gangen) 

9. Eventuelt 
 

Møderne bekendtgøres i lokale medier, sogneblade eller husstandsomdelt meddelelse senest 1 måned før mødets afholdelse. 

Når mindst 50 borgere skriftligt anmoder formanden for Lokalrådet om afholdelse af et ekstraordinært møde med begrundet dagsorden, skal 

indkaldelse hertil ske senest 14 dage efter modtagelsen. 
 

§ 5 Valg til lokalråd 

Valgbar er enhver der har fast bopæl i Grejs Sogn, og som er fyldt 18 år, og samme personer er stemmeberettigede. 

Byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte, der har direktørstatus i Vejle kommune, kan ikke vælges til Lokalrådet. 
 

§ 6 Ansvar 

Formanden tegner Lokalrådet overfor myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt. 

Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det konstituerende møde efter ny sammensætning. Snarest efter 
konstitueringen har fundet sted, meddeles bestyrelsens sammensætning Vejle Kommune. 

Lokalrådet indkalder til 1 årligt orienteringsmøde. 

Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådet er til stede, herunder enten formand eller næstformand. 

Lokalrådet fastlægger selv sin forretningsorden. 

Rådets møder er åbne. 
Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. 

Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen personlig hæftelse. 

 

§ 7 Kassereren 
Kassereren fører regnskab over Lokalrådets midler. 

Regnskabet følger kalenderåret. 

Regnskabet forelægges Lokalrådet ved første møde efter regnskabsafslutningen. 

Der søges tilskud til Lokalrådets drift hos Vejle Kommune. 
Regnskabet skal godkendes af Vejle Byråd. 

 

§ 8 Sekretæren 

Sekretæren skal føre beslutningsprotokol over møderne. 

 
§ 9 Vedtægtsændringer 

Ændringer af disse vedtægter kan ske, når ¾ af de afgivne de fremmødte stemmer for ændringerne.  

Indkaldelse sker efter bestemmelserne i § 4. 

Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Vejle Byråd 
 

§ 10 Ophævelse 

Lokalrådet kan ophæves/nedlægges på et specielt indkaldt møde med kun dette ene punkt på dagsordenen, og når 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede stemmer herfor. 
Lokalrådets formue ved eventuel ophævelse skænkes til almene formål i lokalområdet Grejs Sogn. 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Grejs Borgergård 

den 23. november 2005,med ændringer på Årsmødet, den 7. oktober 2008 og 6. oktober 2009. 
 

Dirigent: Darling Vesterholm (Årsmødet 7/10 2008) 

Dirigent: John Refsgaard (Årsmødet 6/10 2009)    

Dirigent: John Refsgaard (Årsmødet 4/11 2010)   

Administrativ ændring besluttet. Signeret Formand Arne Poulstrup i 2010.                         
Dirigent: John Refsgaard (Årsmøde 25/10 2011)  

Administrativ ændring gennemført af sekretæren 2010, nærværende således at § 6 tilført, ved at flytte 7 til 6 og så fremdeles 

indtil 11 forsvandt og blev til 10. 

Dirigent: John Refsgaard (årsmøde 30/10 2012) 

 
 
 
 


