
Referat af møde i Grejs Lokalråd d.3. marts kl. 19,30. i Grejs 
Kulturcenter. 
Tilstede: Arne Buch, Thorkild Beck, Peter Faber, Karsten Kring, Anni Gosvig, Karen Nonboe Kristensen, Edel 
Petersen, René Bjerg, Jens Kristensen (referent).    Forplejning: Thorkild 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 4.2.2020 
Godkendt 
 

2. Arne P. Vejle kommune. 
Træer langs Grejsvej: Anne Dorte Tidt, Vej- og Park: Der er ikke afsat midler til vejtræer i Grejs. I 
Lindeballe har kommunen hjulpet med at plante vejtræer. Det har Lars Kastberg UNL haft ansvar 
for. Arne P. foreslår at vi snakker med Lars Kastberg ULN. 
Ansøgning til stier skal være inde inden 1.april. Der er penge i udvalget, så Arne P. foreslår, at vi 
ansøger, helst med bålplads og shelter. 
Arne B. forslår: En sti mellem Østerlidestien op over til Hovgårdsvej kunne være en mulighed. 
I forbindelse med det nye affaldshåndteringsanlæg skal der laves lokale upcyclingsanlæg 
(reparation af apparater mv. Udøverne er flexjobbere og pensionister) i 3 lokalcentre. Overskuddet 
ledes ud i lokalsamfundet. Er det noget for Grejs? 
Salget af de første grunde i den nye udstykning begynder i december, hvor også forlængelsen af 
Præstebakken til Vestermarksvej påbegyndes. Når de første grunde er solgt, udbygges 
Vestermarksvej. Juristerne mener ikke, at man kan pålægge de nye udstykninger at skulle købe en 
andel i købmandsforretningen. 
Man vil gerne give penge til grundskyld til med et bofællesskab. 
Der er vedtaget lokalplan for Hulegårds grund. Det går i høring d. 4.3.2020. 
  

3. Lise Nørlund DGI. Hvad gør vi? 
Konklusion: Vi skal være mere synlige og fortælle om vores arbejde. 
Korte meddelelser om aktuelle emner fra Lokalrådet på Grejs på FB og evt. nyhedsbrev på Grejs.dk 
med henvisning til referatet på hjemmesiden. 
Peter opretter en FB side for Lokalrådet. 
 

4. Mettes hus. 
Mette og Arne B har fået hjælp af Peter Sepstrup til at søge hjælp. F.eks. kan der søges om hjælp til 
upcycling. 
Kommunen vil gerne have Lokalrådet ind over – også finansieringen. 
 

5. Dagligvarebutikken v. Peter. 
Der indkaldes til borgermøde28.april kl. 19.00, hvor John Wagner, direktør for De samvirkende 
Købmænd + Richo Bosch fra Dagrofa kommer med oplæg. Det bliver en SPAR-købmand, udvalget 
satser på til Grejs. 
Borgermødet der kommer til at afgøre butikkens fremtid i lang tid fremover, for hvis der ikke er 
interesse for at tegne andele, holder købmandsgruppen inde med at arbejde videre. 
 



6. Økonomi Edel. 
I alt 13.400 kr.,  9.321 kr fra infotavlen, tilbage 4490 kr. i kassen. 
Sidste år var der underskud. 

7. Gave politik. 
Det vedtages: 

Ved indbydelse til jubilæer hos andre foreninger samt virksomheder med almen interesse for byens 
borgere. 
Ved indvielses-arrangement af andre foreninger samt virksomheder med almen interesse for byens 
borgere. 
Bestyrelsen kan i enkelttilfælde yde gaver til andre personer såfremt særlige forhold foreligger. 

Grejs Lokalråd kan ved særlige anledninger, afvige fra ovenstående gavepolitik. Dette kræver 
enighed blandt alle Lokalrådets medlemmer omkring afvigelsens årsag samt omfang. 
Beløb: 200 – 300 kr. 
 

8. Stiudvalg 
Stiudvalget henvender sig til Vejle Kommune afgående udbygning af stisystemet omkring Grejs. 
Først går udvalget en tur kl. 10 søndag d. 8 marts med udgangspunkt på p-pladsen ved jernbanen. 
 

9. Grejs .Hornstrup .Engum. forberedelse til mødet med ULN. 
Arne vil arrangere et formøde med de andre to lokalråd. 
 

10. Boligkonferencen 24 marts. 
Anni og Jens deltager. 
 

11. Nye tiltag 
Intet. 
 

12. Eventuelt.  
Rettelse af kontaktperson for lokalrådet på Vejle Kommunes hjemmeside:  
Arne B. drøfter det med Arne P., som pt. står som repræsentant. 
 

13. Næste møde: 5. Maj.  Forplejning: Karen, Niels Bidsteds vej nr. 18. 


