
ÅRSMØDE 27. OKTOBER 2015 
 

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:  

John Refsgaard og Vibeke Overgaard Madsen 

 

2. Valg af 2 stemmetællere:  

Inge og ?? 

 

3. Lokalrådets beretning ved formand Arne Poulstrup: 

 

Tak for fremmødet til dette års Årsmøde. Det er det 10. af slagsen, så en slags jubilæum. 

Lokalrådet er jo Grejs’ borgerforening og dermed talerør for borgerne i lokalområdet; ikke 

mindst når det gælder i forhold til myndighederne. 

 

Heldigvis kan vi også med overbevisning i stemmen sige, at vores samarbejde med Vejle 

Kommune i året, der er gået, har været godt. Vi nyder bl.a. godt af, at kommunen også i år – 

ligesom de foregående 3-4 år - har givet os et tilskud på 10.000 kr., som er gode at have til 

diverse mødeudgifter, investeringer osv. Nedenfor vil jeg nævne et par andre områder, hvor vi 

har haft et glimrende samarbejde med kommunen. 

 

Den 20. januar havde vi Nytårskur. Igen i år mødte der rigtigt mange, om ikke alle, foreninger 

op til en særdeles hyggelig og informativ aften, hvor der blev drøftet stort og småt, afstemt 

kalendere, spist smørrebrød og drukket snaps. Det er blevet en god og hyggelig tradition i 

Grejs. 

 

Det næste resultat af Lokalrådets arbejde var indvielsen af vores nye Infostander. Den er 

sammen med vores hjemmeside www.grejs.dk og Facebook-siden Grejs med til at holde 

informationsniveauet højt her i Grejs. Så tak til alle de foreninger, der har støttet op om 

indkøbet af Infostanderen, herunder også tilladelsen og tilskuddet fra Vejle Kommune. 

Informationsniveauet er højt i Grejs, og det kan vi takke bestyrelsen og ikke mindst Finn 

Moesborg for; han er vores hjemmesidebestyrer, og han holder sammen med Vibeke Facebook-

siden opdateret. Jeg tror også vores foreninger, kirken og mange andre er glade for vores fælles 

kommunikationsmuligheder. 

 

Så er der vores stier: de fungerer godt, bliver brugt, og også vedligeholdt. Igen i år søgte vi om 

midler i Vejle Kommune til vedligehold af Gl. Kirkesti og Østerlidestien, der begge har haft 

drænings-problemer. Den nye sti på Vestermarksvej, som vi har døbt Gorms-stien, har vi også 

fået lidt midler til fra Vejle Kommune til bl.a. græsbelægningen. Vi indviede den til Naturens 

dag den 13. september; en dag med ualmindelig meget regn og rusk. Der kom ca. 10 mennesker 

http://www.grejs.dk/


og hjalp med at indvie den og gå turen igennem ud til Grejs Kirke. Vores allesammens præst 

Anne Mette Ramsgaard trodsede det ’Herrens vejr’ og klippede snoren over. Tak til alle jer, 

som var med. Og ikke mindst til Anne Mette og Niels Danielsen, som i dagens anledning fortalte 

om stier og kirkestier i Grejs. 

 

Vi har haft - og har fortsat - en udfordring i vores Branddam. Vi har haft kontakt til Vejle 

Kommune, som sådan set godt vil hjælpe os med at få noget bedre ud af stedet. De beder os 

komme med et forslag, et projekt, som de så godt vil hjælpe os med – både at udforme og 

udføre. 

Hvis nogen i forsamlingen har gode ideer til et projekt for Branddammen og dens omgivelser, 

vil Lokalrådet gerne høre om det. Henvend jer til en af bestyrelsens medlemmer eller skriv til os 

på hjemmesiden, så vil vi indkalde til møde og se på mulighederne. 

 

Trafikken: Ja, vi har forsøgt at få nye skilte, der bedre markerer hastighedsdæmpningen på Nr. 

Bygade, men kommunen er ikke villig til andet og mere end det, der står der nu. Skal den gøre 

mere, skal målingerne vise, at der er et problem. Trafikproblemerne ved rideskolen på 

Keglekærvej synes til gengæld at være løst, ligesom vejen er gjort bredere med nyt asfalt i 

siderne. (Der mangler ejendommeligt nok et lille stykke; det har vi spurgt kommunen om). 

Trafiktællinger har vist mere personbilkørsel, en lille nedgang i antallet af lastbiler og en let 

reduceret hastighed. Det er jo ikke så ringe, i betragtning af, at vi var en smule bekymrede over 

hvad en tilslutning til den nye motorvej i 2013 kunne komme til at betyde. 

 

Hjertestarter: Tøsetripperne har meddelt os, at de godt vil være med til at betale for en ny 

hjertestarter, som de gerne ser placeret her i Borgergården. Den nye bestyrelse vil spørge, om 

der er andre foreninger, der vil være med, så der bliver råd til det. En hjertestarter koster 

14.500 kr. 

 

En god nyhed: Antenneforeningen kan meddele, at de har indgået aftale med TDC om at 

opsætte sendeudstyr i den store antenne ved garageanlægget – det, der nu hedder noget så 

ydmygt som ’Grejs Erhvervspark’. Så om meget kort tid vil der være optimale mobil-

modtagemuligheder i Grejs. Det har vi godt nok også døjet med i mange år. 

 

Grejs bliver større; heldigvis, og det sker i et moderat tempo. Det vil I høre mere om efter 

Årsmødet. Vi har nu i knapt et år haft vores Pizzeria, og vi har indtrykket af, at det også bliver 

brugt. Også Friskolen har udvidelsesplaner. Desværre har det endnu ikke givet anledning til, at 

noget dagligvarekæde har kastet sin kærlighed over Grejs. Men mon ikke det sker meget snart. 

 

Og så til diverse taksigelser: Jeg har nævnt kommunen, jeg har nævnt vores præst og jeg har 

nævnt Finn Moesborg. Men uden en utrættelig bestyrelse går det ikke. Så mange tak til den 

også. I år er Vibeke Madsen på valg til bestyrelsen og ønsker ikke genvalg, så tak til dig, 

Vibeke, for et par gode år i Bestyrelsen og for dit arbejde som en god og pålidelig sekretær. Jeg 

kan også sige, at vores mangeårige revisor Darling Vesterholm ikke ønsker genvalg som sådan, 



så også en stor tak til dig for din indsats. Hans Bak ønsker heller ikke genvalg som 

revisorsuppleant, så også tak til Hans. Jeg selv er også på valg, men ønsker ikke genvalg. Jeg 

har været med i hele Lokalrådets historie siden det første valg i 2005 altså for 10 år siden, og 

siden 2008 som formand, altså i 7 år. Jeg er rigtigt glad for at være aktiv i Grejs og vil også 

fortsætte med det; men det er på tide, at der kommer en anden formand.   

 

Beretningen blev taget godt imod og enstemmigt godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

5. Forelæggelse af årsregnskab 

Regnskabet blev gennemgået som præsentation samt udleveret kopier i papirform af 

bestyrelsens kasserer, Peer Krejsgaard. 

Kassereren gør opmærksom på, at regnskabet er fra 2014. 

Indtægter til infostanderens opstart blev samlet sammen fra de lokale foreninger på en 

måned, hvilket må siges at være en fantastisk opbakning. 

Desuden er den positive balance henstand til fremtidige betalinger for infostander. 

 

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

Ulige år: 3 medlemmer  
Lige år: 4 medlemmer 

Arne Poulstrup og Vibeke Overgaard Madsen er på valg og stiller ikke op igen. 

Allan Danielsen er på valg, men vil gerne fortsætte. 

 

Følgende stillede op og blev valgt til bestyrelsen med klapsalver: 

Lise Gindesgaard 

Edel Petersen  

 

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

Sidney Long og Anna Gaba genopstiller ikke. 

 

Følgende stillede op og blev valgt som suppleanter, også med klapsalver: 

Arne Poulstrup 

Brian Christensen  

 

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

Darling Vesterholm og Hans Bak genopstiller ikke 

 

Følgende stillede op og blev også valgt med klapsalver: 

Villy Schiøtt 

Else Kristensen 

 

9. Eventuelt 

Der var spørgsmål fra salen om, hvilke udbydere der nås på mobilmasten. 

Svaret er TDC, Telmore, YouSee. 



Efter årsmødet var der oplæg om udviklingen på tre vigtige områder i Grejs: 

1. Udstykningen af nye grunde på Bdr. Poulsens arealer  

v/Christian Søsted Poulsen. 
 

Grejs Søpark: 

På Niels Bisteds Vej er der p.t. solgt 11 ud af 15 grunde. Vi har p.t. én reserveret, som vi håber, der 

falder i hak. Derefter har vi kun 3 tilbage. Vi håber at sælge yderligere 1-2 i år.  

Det åbner op for, at vi regner med at skulle i jorden med 3. etape i foråret 2016. Det er besluttet, at 

3. etape bliver op imod byen/skolegrunden. Her er der plads til 14 parcelhusgrunde og/eller noget 

tæt-lav.  

Der er en dialog både med mægler og nogle lokale borgere omkring opførelse af tæt-lav. Det skal 

der tages beslutning om i løbet af vinteren.  

 

Dagligvareforretning: 

Som tidligere nævnt, er REMA p.t. ude. Men – der er stadig “folk i branchen”, som er overbeviste 

om det forretningsmæssige i at opføre en moderne dagligvarebutik i Grejs – og de arbejder med det. 

Det er Lars og min opfattelse, at de gør det, fordi de tror på det – og ikke for vores blå øjnes skyld.  

Altså tillader vi os at bevare en smule forsigtig optimisme her.  

 

 

2. Lejerbos planer for Grejs v/John Refsgaard 
 

I Lejerbo-sammenhæng er Grejs blevet slået sammen med Vejle. 

Der er planer om Bakkehusene i Grejsdalen, som både er almennyttige og private boliger. 

Der er p.t. ikke planer om byggeri i Grejs. Der er dog ikke problemer med at udleje de nuværende 

boliger. 

Det er vigtigt, at der er asfaltvej og ikke stabilgrus. 

Grejs Mølle er en fredet bygning, der dog trænger til renovering. 

 

 

3. Status på indsamling og bygningen af Grejs Kulturcenter  

v/Niels Hellmund 
 

Nyeste tilbudsprojekt er fra d. 22. oktober, hvor de nyeste økonomiske begrænsninger er taget med. 

Tegningerne blev gennemgået, og Niels besvarede alle spørgsmål fra salen efter bedste evne. 

Der er skåret på de steder, hvor man har vurderet, at det giver bedst mening, men der er også taget 

forbehold for mulige lette løsninger til udvidelse. 

Kulturcentret bliver en selvejende institution, og der opnås tilskud fra Vejle kommune som normalt. 

Det betyder, at alle foreninger i Vejle kommune har mulighed for at låne hallen i dagtimerne på 

forespørgsel. Foreningslokalerne (fitness med mere) bliver med medlemskort. 

 

17-18 millioner skal samles ind. Der igangsættes snarest en privat indsamling, hvor der forventes 

indsamlet 500.000 kr. Private bidrag er der skattefradrag på, hvilket der informeres om i en 

husstandsomdelt folder (ved bidrag op til 15.000 kr. pr. person pr. år). Bidrag skal først lægges den 

dag, Vejle kommune giver den endelige byggetilladelse. Kan indbetales via DGI’s gavefond, hvor 

der automatisk indberettes til SKAT. 


