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DELTAGERE 

Arne Buch    Formand for lokalrådet 

Edel Petersen    Lokalrådsmedlem og kassérer 

Jens Kristensen   Lokalrådssuppleant og referent 

Anny Gosvig    Lokalrådsmedlem 

Peter Faber    Lokalrådsmedlem 

Karsten Kring    Lokalrådsmedlem 

Karen Kristensen   Lokalrådssuppleant 

Arne Poulstrup   Byrådsmedlem, Vejle Kommune 

Finn Moesborg    Web-admin 

DAGSORDEN 

- Godkendelse af referat fra sidste møde 

- Gennemgang af projekter 

- Gennemgang af andre løbende emner 

- Eventuelt & bemærkninger 

- Næste møde + forplejning 

GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE 

Referat af Lokalrådsmødet d. 14. september 2020 godkendes af alle tilstedeværende 

deltagere uden anmærkninger. 

PROJEKTER 
 
Seniorbofællesskab 

Primus motor: Jens & Anny 

 

Vase, Norup & Grünberger A/S (VNG) har opkøbt en del af den nyudstykkede grund ved 

Vestermarksvej 14, beliggende syd for Præstebakken. Jens og Anny har været i dialog 

med dem. VNG er lydhør overfor ideen med seniorbofællesskab og har foreslået 11 

dobbelthuse (22 boligenheder) inkl. fælleshus, men forventer til gengæld at Grejs kan 

påvise at interessen er til stede. Næste skridt derfor at kommunikerer bredt ud 

omkring denne mulighed i Grejs/Vejle, med efterfølgende borgermøde. Hvis der er nok 

interesse, kan ideen realiseres. Arne P. foreslår at vi hurtigst muligt får fastlagt 
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dato for Borgermøde - som præliminær dato aftaler vi lørdag 23. januar kl. 10:00. 

ANDRE LØBENDE EMNER 

 

Nytårskur, organisering 

Primus motor: Arne B. 

Kan ikke afvikles i år qua Corona. Kan måske gennemføres  som “forårskur” i 2021 i 

stedet for. Nærmere diskussion ved næste Lokalrådsmøde. 

 
 
Årsmøde, organisering 

Primus motor: Arne B. 

Arne P. bekræfter at Kommunen har givet dispensation for årsmøder i 2020. Arne B. 

meddeler derfor kommunen at vi aflyser Årsmødet 2020. 

 

Mulighed for underholdning til næste årsmøde kunne være at få forfatter(ne) af den 

nye bog om Grejsdalen til at komme forbi med et indlæg. Karsten har bogen. 

 
 
Økonomi 

Primus motor: Edel 

24,520 DKK stående i alt banken: 

- 13,239 DKK på Lokalrådets konto 

- 11,281 DKK på Infotavlens konto 

Alle har indbetalt til Infotavlen. 

Arne. B underskriver Årsregnskab 2019. Der var underskud på ca. 17,000 DKK hvilket 

skyldes gave til Kulturcenter, borde+bænke sæt, mv. Egenkapital er på ca. 10,000 DKK. 

 
 
Involvering af Holtum og Husby i Lokalrådsarbejdet og Grejs Sogn-aktiviteter i øvrigt 

Primus motor: Arne B. 

Arne P. meddeler at Holtum har sendt ansøgning om oprettelse af Lokalråd til Vejle 

Kommune. Der er intet til hinder for at flere byer i samme sogn har Lokalråd. I så 

fald vil det kun være Husby som bør overvejes at inkluderes i højere grad 

fremadrettet. Vi afventer udviklingen i Holtum. 

 
 
Administration af Grejs på Facebook 

Primus motor: Peter 
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Finn fortæller at vi har 3 information-kanaler som “ejes” af Grejs Lokalråd; Grejs.dk 

(hjemmeside), Grejs-gruppen på Facebook (FB) samt Infostanderen.  

 

Vi aftaler at konsoliderer Grejs Lokalråds FB-side og Grejs’ FB-side. Finn 

overleverer administrationen af Grejs’ FB-side til Peter og Peter kommunikerer og 

arrangerer sammenlægningen på FB. På den måde kan Lokalrådet selv opdatere indholdet 

på FB, uden at “forstyrre” Finn. Finn refererer fremadrettet til Peter, hvis han 

modtager ønsker om at lægge information på Grejs’ FB-side fra andre interessenter.  

 

Finn vil fortsat opdaterer hjemmesiden samt Infostander ud fra nuværende setup, men 

Lokalrådet vil som punkt på næste møde, diskutere hvilken politik man ønsker for 

kommunikation på alle 3 kanaler.  

EVENTUELT & BEMÆRKNINGER 

Hulegårds Grund 

Ny bebyggelse planlagt som menes at være parcelhuse og anden lav bebyggelse. 

Borgerhøring for nærmeste naboer er udført. Thorkild har yderligere information, men 

havde ikke mulighed for at deltage i dagens møde. Han har dog per seperat email 

tilføjet at man i Sønderbyparken den 04.11.2020 modtog en naboorientering (se 

Appendix 1), som kunne besvares inden den 18.11.2020. Der var ingen kommentarer. Det 

oprindelige forslag havde kun én indkørsel til de nye grunde, og der var desuden 

planlagt et fælleshus. Nogle naboer havde klaget over, at der skulle være et 

fælleshus, så det blev annulleret. Det nye forslag har så 2 indkørsler. En overfor 

Sønderbyparken og en længere nede af Enghaven. Køber af grunden er Saxo Advokater, og 

arkitekter er Mauhouse. Saxo Advokater kunne godt være interesserede i at etablere 

Seniorboliger.  

ULN Årsmøde 

Jens deltog ved Årsmødet. Kommunen kom med indslag omkring “fællesskab”, som dog ikke 

var særlig konkret. Andre lokalråd kom med input fra forskellige initiativer som de 

har udført. Jens nævner bl.a. at en naturlegeplads kunne være en spændende mulighed 

for Grejs.  

Kommunen diskuterer nu, på baggrund af Jens’ henvendelse, hvordan ULN kan arbejde 

bedre sammen med de store udvalg i kommunen, så der i højere grad, kan sættes 

handling bag ordene.  
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Mulighed for TUC-legatportion 

Der afholdes møde i TUC-fonden d. 14. december. Det er måske en mulighed for Grejs 

Friskole, til at søge midler til den nye Fritidsordning som Grejs Friskole arbejder 

på. Dog kan det være, at det vil udelukke børn som ikke går i Grejs Friskole (?). Der 

er også initiativer i gang omkring en skaterbane ved Kulturcentret.  

Lokalrådet foreslår at ideerne skal komme direkte fra de unge. Ungdomsklubben er 

informeret omkring muligheden. Lokalrådet støtter op omkring ideer der kan søges om 

hos TUC. 

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.  

Ny sti / fortov til Grejs Kirke 

Kommunen har set nærmere på Grejs Lokalråds ønske om at anlægge en sti helt ud til 

kirken inde fra byen.  

De vurderer, at der er mulighed for at anlægge en sti langs den vestlige side af 

vejen (Holtumvej), men den endelige placering vil afhænge af de arealer man har til 

rådighed. Stien bliver med fast belægning, kantsten og afvanding, og planen er at 

starte med byggeriet primo 2021. 

Orientering fra Arne Poulstrup (Byrådsmedlem, Vejle Kommune) 

Der er bevilget penge til en fodgængerovergang i Grejs. Placering stadig ukendt, men 

et godt bud er i området ved pizzeria på Nr. Bygade. Fodgængerovergang er på 2021-

budgettet. 

Kommunen har noteret mere og tungere trafik i Grejs hvorfor man ønsker at sænke 

farten, bl.a. med denne fodgængerovergang samt det nye bump på Nr. Bygade.  

Der er til hensigt at udvide Vestermarksvej og Arne P. vil følge op på dette, men 

anbefaler at Lokalrådet også markerer dette ønske over for kommunen. Arne B. vil 

kontakte kommunen vedrørende dette. 

Der er lavet VVM-undersøgelser for bro over Grejsdalen. Hvornår og om den 

gennemføres, vides ikke, men Arne P. er optimistisk omkring, at denne vil blive 
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bygget inden for en overskuelig tidshorisont, da det er kritisk infrastruktur ift. 

trafikafviklingen i Vejle by.  

Ny struktur for Lokalrådets arbejde 

Peter præsenterede et forslag til fremtidig strukturering af arbejdet i Lokalrådet. 

Forslaget går i sin enkelthed ud på, at vi opretter egentlige projekter, som hver 

især vil have en “primus motor” tilknyttet fra Lokalrådet, for at sikre bedre/lige 

ansvarsfordeling, kontinuitet, fokus og et bedre overblik over de opgaver som 

Lokalrådet arbejder på.  

Herudover skal vi også have fokus på løbende opgaver, såsom eksempelvis sti-

vedligeholdelse, økonomi og samarbejde med kommunen, som også vil have en “primus 

motor” tilknyttet fra Lokalrådet. 

Dette referat er struktureret ud fra denne ide, men ved næste lokalrådsmøde, vil vi 

diskutere den endelig opsætning samt definere de projekter/løbende opgaver, som skal 

prioriteres, og hvem der skal styre de enkelte. Men opbakning til forslaget fra alle 

mødedeltagere.  

Konstituering af Lokalrådet 

Arne B. ønsker ikke at fortsætte som formand. Vi vil derfor konstituere nyt Lokalråd, 

ved næste Lokalrådsmøde. 

NÆSTE MØDE + FORPLEJNING 

Næste møde er d. 20. januar kl. 19:30, hvor vi også vil planlægge alle Lokalrådsmøder 

i løbet af 2021 samt forplejning. Forplejning: Edel 
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