
 

Referat af årsmøde 2021 i Grejs Lokalråd  

Afholdt kl. 19.00 mandag d. 25.oktober 2021 i Grejs Kulturcenter 

Dagsorden: 

 Valg af dirigent og referent: John Refsgård og Jens Kristensen 

 Valg af 2 stemmetællere: Henriette Mynster og Jørn Madsen 

 Lokalrådets beretning: Se bilag. Årsmødet 2020 er udskudt pga. corona og med Vejle kommunes 

velsignelse. Vedtaget.  

 Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag indgivet 

 Forelæggelse af årsregnskab: Der blev givet en tilfredsstillende forklaring på det relativt store 

overskud på regnskabet. Regnskabet godkendt.  

 Valg af medlemmer til Lokalrådets bestyrelse (vælges for to år af gangen) 

 På valg: 

 Anny Gosvig (modtager genvalg) 

 Jens Kristensen (modtager genvalg) 

 Edel Petersen (modtager genvalg) 

 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for ét år af gangen): Henriette Mynster, Jens Karl 

Skyggebjerg 

 På valg: 

 Thorkild Bech (modtager ikke genvalg) 

 Valg af én revisor og én revisorsuppleant (vælges for ét år af gangen) 

 På valg: 

 Villy Schytz, revisor (modtager genvalg) 

 Grethe Vestergård, suppleant (modtager genvalg): Begge genvalgt. 

 Eventuelt: Intet. 

 

Bilag  

2021 Lokalrådets Årsmøde - Årsberetning 

 

 

Velkommen til dette Årsmøde i Grejs Lokalråd, som er Årsmøde nr. 15 siden Lokalrådets oprettelse i 2005. 

Det ville have været nr. 16, hvis ikke COVID-19 havde forhindrede os i at gennemføre mødet sidste år. 

 

Men med den rivende udvikling som Grejs er i gang med i øjeblikket, er Lokalrådets funktion absolut kun 

blevet mere relevant, da vores rolle i Grejs jo er, at være lokalområdets stemme hos Vejle Kommune og at 

sikre, at vores interesser som bysamfund henimod det offentlige samt private aktører med interesse i Grejs, 

bliver hørt. Vores rolle er dog også, at være en forening der er med til at skabe samhørighed, sammenhold 



og samarbejde på tværs af byen. Og ikke mindst være med til at skabe udvikling i byen - med respekt for 

byens kultur, natur, historie og miljø. Vi ønsker derfor kort og godt, at bidrage til, at Grejs også i fremtiden 

vil fremstå som en lokalt funderet landsby, der samtidig udvikler sig og forbliver et spændende og 

interessant sted at bo – med respekt for byens historie.  

 

De sidste snart 2 år, har uden sammenligning været en af de sværeste tider for foreninger i Danmark siden 

2. verdenskrig qua nedlukningen afsamfundet. Corona ramte Danmark sidst på vinteren i 2020 og det er 

ikke længe siden, at vi endelig kunne slippe de sidste restriktioner her i Danmark.  

Det har udfordret de enkelte foreningerne, og ikke mindst Grejs Lokalråd, som jo bl.a. andet blev nødt til at 

aflyse Årsmødet i 2020. Vi prøvede i første omgang at udskyde mødet, men som situationen udviklede sig, 

kunne vi godt se at det blev svært at få afholdt. 

 

Derfor vil dette Årsmøde også berette lidt om hvad vi har foretaget os siden Årsmødet i 2019. 

 

Vejle Kommune 

Vejle Kommune er en af vores nærmeste samarbejdspartnere og vores “hovedsponsor” med 10,000,- / år 

til kassen. Og her kan jeg heldigvis rapportere om, at samarbejdet overordnet set forløber rigtig positivt og 

vi har en god løbende dialog med repræsentanter fra kommunen. Specielt Udvalget for Lokalsamfund og 

Nærdemokrati (ULN) som jeg føler har været meget aktive på det sidste, og de bruger lokalrådene i høj 

grad som sparringspartnere og kommer ofte med nye spændende initiativer. Det er tydeligt at de har en 

oprigtig interesse i at pleje forholdet til de mindre bysamfund. Herudover har vi også vores helt egen 

tidligere formand for Lokalrådet, nu byrådsmedlem, Arne Poulstrup (S), som også er flittig til at deltage i 

vores løbende møder i Lokalrådet. Vi er glade for at have et lokalt forankret byrådsmedlem i kommunen, 

som indgående kender til vores by samt ønsker for fremtiden og dermed har bedre mulighed at gøre 

opmærksom på vores interesser, når situationen byder sig i byrådssammenhæng. Så det synes jeg da er 

værd at huske på, når vi tirsdag d. 16. november skal tilbage i stemmeboksen ved Kommunal- og 

Regionsvalg 2021. Arne Poulstrup er så vidt vides, den eneste kandidat fra Grejs på tværs af partiskel…?  

 

Møde mellem Grejs, Engum og Hornstrup lokalråd og Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati fra 

Vejle Kommune den 16. september 2020 kl. 19 – 21. 

 

Godt møde mellem ULN fra VK og to andre Lokalråd. Spændende med lidt sparring og dialog omkring 

hvordan vi kan arbejde bedre sammen. Der kom vist intet konkret ud af det, men vi fik noget inspiration 

med os.  

 

Bysyn 

Vi har i år gennemført et Bysyn med kommunen. Det fandt sted virtuelt d. 18. maj 2021 og foregik på den 

måde, at vi på forhånd havde indsendt en rapport med billeder og beskrivelser af forskellige 



uhensigtsmæssige situationen, fejl og mangler mv., i bybilledet, som vi så præsenterede for de forskellige 

grene af kommunen med hvert deres ansvar. Vores rapport inkluderede input fra borgerne, hvilket vi have 

fået igennem en funktion på internettet oprettet til formålet, som vi kalder “Grejs - Giv Et Praj”. Meget 

opfindsomt navn og det lægger sig også op af Vejle Kommunes “Giv Et Praj”-app som vi i øvrigt skal 

opfordre jer alle til at bruge.  

Det var egentligt et meget effektivt møde. Vi har fortsat opfølgning med kommunen og mangler svar på en 

lang række punkter. Men bl.a. har det dog allerede eksempelvis ført til at Holtumvej fik nyt asfalt med det 

samme og ikke først i 2022 som ellers tiltænkt, at der er kommet ramper flere stedet på Præstebakken, osv.  

Generelt er der mange fortove og anden belægning som ikke er i god stand. Dette er kommunen bekendt 

med, men det er et stort problem i hele kommunen. Derfor arbejder de med en helhedsplan. Jeg anbefaler 

igen at i bruger Vejle Kommunes Giv Et Praj app hvis i støder på problemer der skal fikses hurtigt.  

Rundkørslen bringes altid op på møder med VK, men indtil videre så skal vi altså ikke regne med nogle 

forandringer her... 

 

 

Seniorboliger 

Det vejlensiske ejendomsselskab VEA opkøbte en del af de nyudstykkede grunde ved Vestermarksvej 14, 

beliggende syd for Præstebakken, men henblik på at bygge lejeboliger. Jens og Anny fra Lokalrådet var 

hurtige til at komme i dialog med dem, omkring muligheden for at etablere et seniorbofællesskab. VEA var 

lydhøre og foreslog 11 dobbelthuse (22 boligenheder) inkl. fælleshus. VEA krævede dog at de 11 første 

lejekontrakter skulle underskrives før projektet kunne realiseres og på trods af stor indsats fra Jens og 

Anny, så lykkedes det desværre ikke.  

Nu har et andet vejlensisk firma, Grubbe og Quist, udvist interesse for at etablere seniorboliger i Grejs - og 

endda tilsyneladende helt uden krav. Projektet er præsenteret for Lokalrådet som alle mente at dette 

projekt kunne blive en gevinst for Grejs. Projektet er i øjeblikket fortsat i støbeskeen og der skal søges 

finansiering. Grubbe & Quist samarbejder med det århusianske arkitektfirma Friis og Moltke og er allerede i 

gang med et projekt ovre på  Frederikshøjvej. Det er området bag ved Kulturcenteret som er i spil. Størrelse 

på boliger bliver 85 - 95 m2 ,og med p-plads, dog ingen carport. Intet traditionelt fælleshus, men til 

gengæld med fælles orangerier. Husleje ikke over 10.000,- kr. Arealet i Grejs er ikke til lav-tæt bebyggelse, 

så derfor lægger projektet op til små enkelthuse på enkeltparceller på 400 m2. 

 

Grundlovsdag 2020 

Lokalrådet søgte Vejle Kommune om penge til at afholde ”drive in” grundlovsdag i 2020. Vi fik 10.000,-  

som dækkede scenevognen og leje af musikanlæg. Grundlovsdagen blev vist en meget stor succes på trods 

af omstændigheder hvilket skyldes det store frivillige arbejde. Tak til dem som var involveret i det.  

 

Hulegårds grund 



Der er vedtaget lokalplan for den såkaldte Hulegårds grund. Den var i høring d. 4. marts 2020 og blev 

vedtaget. Grundene er, som de tilstedeværende nok er bekendt med, nu til salg.  

 

Dagligvarebutikken 

Som med alt andet, så blev arbejdet med at etablere en dagligvarebutik i Grejs også forsinket af corona. 

Dog er der fortsat puls på projektet og arbejdet har ikke ligget stille. Der var senest møde i arbejdsgruppen 

sidste onsdag.  

 

Der skete jo det, at den oprindelige grund til formålet (den ved rundkørslen), blev solgt til anden side og her 

bygges der nu rækkehuse. Derfor havde man først og fremmest behov for at finde anden placering og få 

den godkendt hos kommunen. Derfor ansøgte man om at få ændret lokalplanen, således at grunden 

(nuværende mark) i krydset Keglekærvej og Grejsvej kan åbnes op for etablering af butik. Kommunen vil 

dog ikke foretage sig noget videre, før end at man har et konkret projekt skitseret, som kommunen så kan 

tage stilling til. 

 

Ift. butikken, så har man længe arbejdet med muligheden for at etablere en delvist selvfinansieret 

købmandsbutik - eksempelvis en SPAR - i samarbejde med Dagrofa. Og Dagrofa har da også for nyligt igen 

været ude i medierne for at promovere deres strategi med at etablere disse butikker i byer over 600 

personer. Per Ravn, som nu er formand for arbejdsgruppen, blev i forrige uge interviewet i radio DR P4 

Trekanten om netop dette. Men efter onsdagens møde i arbejdsgruppen, blev man enige om at stoppe 

med at arbejde aktivt videre med idéen om at etablere en selv-finansieret butik i Grejs. Det skyldes at man 

simpelthen ikke tror på at det er realistisk, da der skal samles omkring 3 mio. kr. ind. Man føler ikke at der 

er opbakning til dette i Grejs. Dette er netop blevet meddelt til Dagrofa, sammen med et tilbud om, at hvis 

Dagrofa gerne selv vil finansiere butikken, så er Grejs stadig åbne over for et samarbejde.  

 

Derudover arbejdes der på en opdateret interaktiv præsentation af Grejs, med fakta omkring den store 

udvikling der sker i byen ift boligbebyggelse mv. Det er tanken at denne præsentation skal fremhæve byens 

potentiale over for mulige discount-butikker og medvirke til at de fatter interesse for byen. Der er kontakt 

med flere af de store aktører og der er også interesse at spore….dog intet konkret i øjeblikket   

 

Stier og broer 

Stiudvalget har været i kontakt med Vejle Kommune. Der er lavet en ansøgning om en ny sti fra 

Østerlidestien, stien langs banen, og op mod Grejs. (status?) 

 

Kommunen ønsker at lave et vådområde i et stort område omkring spejderhytten, hvilket udskyder vores 

planen om at etablere en sti hele vejen til Hornstrup, som vi samarbejder med Hornstrup Lokalråd om. Det 

har en tidsramme på 1-2 år.  

 



Lars Gormsen har gjort opmærksom på, at hunde ofte ikke er i snor på stien, der går forbi hans gård. 

Lokalrådet har derfor sat skilte op i området med teksten “Hund i snor - Lort i pose”. Vi håber at folk 

respekterer dette.  

 

Karsten Kring har været primus motor på at få ansøgt om midler til at få etableret en bro på Gl. Kirkesti ved 

Vestermarksvej. Vi fik lidt over 10,000,- og vi er p.t. i gang med etablere selve broen. Den gamle bro 

bestående af gamle egebjælker, er begyndt at rådne og der er mellemrum mellem bjælkerne, som kan 

være farlige at falde imellem.  

 

Karsten Kring og jeg har været i dialog med kommunen og ejer af Grejsbjergvej 32, om at finde en løsning 

vedr. stisystemet Gl. Kirkesti i nærheden af denne grund. Dette sker på baggrund af en henvendelse fra den 

nye ejer af Grejsbjergvej 32, som ønsker mindre (gerne ingen) trafik på stien - specielt af MTB-ryttere. 

Derudover har kommunen jo for nyligt overtaget skovområdet mellem Grejsbjergvej og Vestermarksvej, 

men har ingen planer om at vedligeholde de etablerede stier. Derfor ønsker vi at lave en aftale med 

kommunen om at befæste de nuværende stier, så de kan blive mere tilgængelige året rundt, eventuelt mod 

at vi så lokalt sørger for løbende vedligeholdelse.  

 

 

Grejs Lokalråd på Facebook  

Vi blev enige om at vi gerne ville blive bedre til at kommunikere hvad vi arbejder med i Lokalrådet og vi har 

derfor forsøgt at være mere aktive på Facebook og profilere os bedre. Det er nu tydeligt at se, at det er 

Grejs Lokalråd som ejer siden (før hed den vist bare Grejs By - nu hedder siden Grejs Lokalråd) og det sker i 

et forsøg på at være mere tydelige ift det arbejde vi laver og på den måde - forhåbentligt - vække mere 

interesse for vores arbejde. Før var siden mere en opslagstavle for alle foreninger (som allerede varetages 

af en anden side), men nu er den koncentreret omkring Lokalrådets specifikke aktiviteter. Hvis i ikke 

allerede følger siden, så hermed en opfordring til at i gør netop det.  

 

Samarbejde med resten af Grejs Sogn 

Holtum har nu fået deres eget lokalråd. Vi skulle ellers lige til at lægge op til mere inklusion af byen i vores 

arbejde, men det er nu irrelevant og måske også for det bedste. Vi overvejer nu om Grejs Lokalråd 

fremadrettet kun skal være lokalråd for Grejs by eller fortsat for hele sognet, som vores vedtægter 

angiver… 

 

Byskilt flyttet på Holtumvej 

Byskiltet på Holtumvej er flyttet ud på den anden side af Præstebakken og før 

kirken. Kommunen har været meget lydhør over for Lokalrådets henvendelse på 



dette punkt og har været hurtige til at få opgaven udført. Man ønsker IKKE at flytte skiltet ud på den anden 

side af kirken som nogle ellers ønsker, hvilket skyldes en vurdering af, at dette er for langt væk fra tæt 

bebyggelse.  

 

Ny sti / fortov til Grejs Kirke samt ad Nr. Bygade fra Græsvænget til Grejsvej + vejbump på Nr. Bygade 

Efter en længere dialog med kommunen blev der endeligt allokeret penge til etablering af fortov hele vejen 

ud til kirken samt ad Nr. Bygade fra Græsvænget til Grejsvej. Herudover fandt de sørme også penge til et 

vejbump på Nr. Bygade. Det tror og håber vi, at mange er glade for! Tak til kommunen for det. 

 

Fodgængerovergang i Grejs 

Der har været meget tvivl om dette. I 2020 kom der en indikation fra kommunen om at 

fodgængerovergangen var blevet vedtaget, men senere blev det meldt ud, at det var en misforståelse. Så i 

øjeblikket ingen planer. 

 

Grejs Klimalandsby 

Ja, et spændende projekt som Lokalrådet tog initiativ til at få startet op. Nu er det overleveret til meget 

dygtige og kompetente mennesker som senere vil præsentere os for hvad det handler om, så “stay tuned 

for more”. 

 

Bankaftele 

Vores kasserer Edel Petersen  har haft møde med kasserer fra andre lokalråd og kommunen, omkring 

muligheden for at etablere en fælles aftale for alle lokalråd i kommunen med én bank. Det kunne dog ikke 

rigtig lade sig gøre, så nu har vi selv besluttet at skifte bank til Middelfart Sparekasse, som er billigst. Prisen 

i Sydbank er 300,-, medens Middelfart Sparekasse koster 75,-. 

 

Hjertestarter 

Lokalrådet har i samarbejde med lægen etableret og finansieret en hjertestarter. Stor gevinst for alle i 

byen! Tak til specielt Anny Gosvig fra Lokalrådet som har realiseret dette samt til Karl Vestergård, som har 

installeret hjertestarteren og dermed sparet os for mere en 3200,- så så kan gå til andre gode formål. 

 

Grejs Brochure 

Troels Bechmann som også er sekretær ved Grejs Vandværk, har på eget initiativ valgt at stå i spidsen for 

en ny “Grejs Brochure 2021”. Den seneste version er fra 2012. Det er super flot at han gøre det ud af egen 

fri vilje og jeg synes det er spændende og relevant for Grejs. Samtidig en fantastisk mulighed for de 

forskellige organisationer i Grejs, på at gøre opmærksom på sig selv, deres funktion og tilbud. Det er 



egentlig ikke et Lokalråds-projekt som sådan, men Lokalrådet støtter Troels så vidt muligt og står bag 

udgivelsen. Tak til Troels!  

 

Skt. Hans 2021 

Her var Grejs Lokalråd så privilegeret at blive inviteret til at holde årets båltale, af vores kære venner i Grejs 

Borgerforening. Muligheden blev primært udnyttet til at gøre opmærksom på vigtigheden af frivilligt 

arbejde og den enorme betydning som det har for et lille samfund som Grejs. Herudover kom også en lille 

opfordring til at alle fremmødte, om at engagere sig i de frivillige initiativer rundt omkring i byen.  

 

Taksigelser  

Til sidst vil jeg gerne gøre opmærksom på nogle frivillige som i særlig grad støtter op omkring Grejs 

Lokalråd. Her skal Finn Moesborg nævnes, som fortsat er webmaster på Grejs.dk og hjælper med at holde 

styr på alt der her IT inkl INFO-tavlen mv. En stor tak til Finn for det.  

Herudover skal der også være en tak til hele bestyrelsen i Lokalrådet - uden jer havde det været meget 

svært at drive denne forening      . I år har vi 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og de ønsker heldigvis alle 

genvalg - og det er jeg meget glad for, da de alle yder en stor indsats for lokalrådet. Det drejer sig om Anny 

Gosvig, Jens Kristensen (sekretær) og Edel Petersen (kasserer). Herudover har vi Arne Buch, som under 

corona nedlukningen valgte at træde tilbage som formand for Lokalrådet, efter at have haft denne rolle 

siden...2016 (?). Han har dog også valgt at fortsætte i rådet som menigt medlem - stor tak til dig Arne for 

din indsat (indtil videre). Ydermere en tak til Karen Kristensen og Karsten Kring, der som aktive medlemmer 

i bestyrelsen har stor betydning for lokalrådet. 

Ikke at forglemme John Refsgaard som igen i år er ordstyrer på dette årsmøde samt Villy Schytz som revisor 

og Grethe Vestergård som revisorsuppleant. Villy og Grethe har i øvrigt også sagt ja til genvalg. Tak til jer for 

det.  

Til sidst har vi Rene Bjerg og Thorkild Bech som begge har valgt at træde ud af Lokalrådet. Rene har været i 

rådet siden 2018 og Thorkild har - hold nu fast - været medlem af bestyrelsen siden starten i 2005 hvor det 

hele startede! Han har dermed ydet en kæmpe indsats for Grejs og jeg synes egentlig det er fair, at han nu 

trækker sig tilbage og nyder sit otium her efter hans 80 års fødselsdag d. 8. juli i år. Stort tak til jer også.  

Grejs Lokalråd har givet en gave til hver af de fratrædende medlemmer samt den tidligere formand, til en 

værdi af 300,-/stk. Gave bestod af et gavekort til Nemvin.com. 

 

 


