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Referat 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 19. maj 2021.  

Godkendt uden bemærkninger 

2. Gennemgang af aktive opgaver 
1. Bankaftale med bedre betingelser (Edel).  

Edel informerer om at aftalen udsættes til efter Årsmødet for Lokalråd i 
Vejle Kommune d. 24. august. 

2. Grejs Købmandsbutik (Arne B.). 

Intet nyt siden sidst 

3. Grejs Bysyn (Peter). 

Vejle Kommune har svaret med kort status inden sommerferien, dog 
mangler der fortsat svar på størstedelen af punkterne. Holtumvej er dog nu 
blevet asfalteret.  

Herudover har Peter undersøgt ramper cykel/gangsti på Præstebakken og 
meldt tilbage til kommunen hvor der er fejl og mangler. Bl.a. er mange 
ramper meget stejle eller mangler fuldstændigt, og det er ikke 
hensigtsmæssigt for cyklister, kørestolsbrugere, barnevogne, mv. 

 



4. Økonomi (Edel).  

Vi har pt. 30.574 kr på kontoen. 11.282 kr. hører til infotavlen. Resten: 
19.292 kr. er dermed lokalrådets.   

5. Hjertestarter (Anny/Edel).  

Anni har snakket med lægen. Både lægen og Lokalrådet søgte – begge fik 
afslag. Lægen foreslår at vi investerer i en hjertestarter sammen. Første 
skridt er at få etableret omkostninger ved dette for at kunne tage endelig 
beslutning om det. Anny følger op på det med henblik på at få etableret 
omkostninger (både ved etablering samt løbende vedligeholdelse, service, 
osv.). 

Opdatering: Anny har efterfølgende fået tilbud fra First-8 ApS på en 
hjertestarter. Etableringsomkostningerne er i alt 15.000,- hvoraf lokalrådet 
skal betale den ene halvdel og lægen den anden halvdel. Lægen vil 
herefter dække løbende omkostninger, hvorfor der er tale om en 
engangsudgift for lokalrådet på i alt 7.500,-. Alle rådets medlemmer har 
efterfølgende sagt god for at investere i en hjertestarter (via email). Anny 
vil koordinere indkøb med lægen samt installation. Installationen forventes 
klaret i samarbejde med lokale frivillige kræfter for dermed at spare 3.750,-
.  

6. Grejs Branddam (Arne B.). 

Arne B. følger op med Morten fra Byfestudvalget, om de fortsat vil rense 
op i branddammen, da den endnu ikke er renset i år. 

7. Hækkeklipning (Peter) 

Efter oplæg på Facebook af Lokalrådet, med opfordring til at hække bliver 
klippet iht. regler, er der fortsat problemer. Mange hække vokser fortsat i 
dag bredt ud over veje, stier, mv. Vi aftaler derfor at Lokalrådets 
medlemmer vil gøre brug af Vejle Kommunes “Giv Et Praj”-app for 
derigennem at ”anmelde” de matrikler hvor reglerne vurderes at være 
brudt. Arne P. pointerer at det er grundejerforeningernes ansvar at sørge 
for hækkeklipning inden for deres regi. Det vurderes dog at de fleste 
problemer med manglende klipning, findes uden for grundejerforeningerne 
- men vi kan sende en kort besked til grundejerforeningerne også om 
nødvendigt 

Edel pointerer at buskene ved Svinget (ved flagstangen) trænger til at blive 
klippet ind, og hjælper gerne med opsamling. Intet aftalt omkring hvad der 
videre skal gøres i den forbindelse. 

8. Grejs Klimalandsby (Jens/Edel).  



Grejs blev desværre ikke valgt som Klimalandsby (det blev Vandel).Men vi 
kom ind på en stærk 2. plads og Arne P. nævner at man fra kommunens 
side mener at Grejs også have en rigtig stærk fremlægning med mange 
gode initiativer. Kommunen har nævnt at man både har penge og 
ekspertise til fortsat at hjælpe Grejs med at realisere ideerne, samt et 
generelt ønske om at støtte op om klimainitiativer.  

Alle er enige om at Grejs bør følge op på de gode takter som blev anlagt af 
Klimalandsby-gruppen og at vi derfor skal have klarlagt, hvorvidt gruppen 
ønsker at fortsætte - evt. som gruppe under Lokalrådet. Peter rækker ud til 
gruppen for at høre om deres videre planer. Opdatering: Klimalandsby-
gruppen mødes torsdag i uge 32 hvor den videre færd vil blive drøftet. 
Maren Marie Pilegård Andersen fra Byudvikling & Arkitektur Teknik & Miljø 
i Vejle Kommune deltager også. 

Edel nævner arbejdsgruppen ikke har brugt midler fra Lokalrådets kasse til 
møder, men da Tina, Marianne og Edel var på Kommunen for at 
fremlægge, var man efterfølgende på cafe, hvor man fik et glas hver til en 
samlet pris på 144 kr., som anmodes dækket af Lokalrådet. Enighed om at 
Lokalrådet dækker denne omkostning. Edel sørger for afregning.  

9. Stisystemer - vedligeholdelse og nye muligheder (Karsten). 
1.  Ny bro over å ved Vestermarksvej 

 
Arbejdet med anlæggelse af broen forventes at starte i løbet af 
efteråret. Karsten finder dato og vi søger derefter frivillige til at hjælpe. 
 

2. Sti til Hornstrup 

Afventer at vådområdet er bygget færdigt. Arbejdet ved vådområdet er 
ikke startet endnu selvom det skulle have været færdigt inden 
sommerferien. Vi følger op om et års tid. 

3. Bænke ved branddam 

De er fixet – kan holde min. et år mere. Så må vi vurdere igen næste 
år hvordan de har det. 

4. Gl. Kirke Sti på Jesper Just Nielsens grund (Grejsbjergvej 32) samt 
vedligeholdelse af sti i skovområde ved nyudstykning som 
kommunen har overtaget fra Poul German. 

Jesper Just Nielsen har henvendt sig til Lokalrådet for at diskutere 
brug af Gl. Kirkesti som delvist er anlagt på hans grund (som han for 
nyligt har erhvervet). Der er ikke direkte ønske om at stien skal 
nedlægges, men dog hvordan trafikken eventuelt kan afvikles 
anderledes eller reduceres. Jesper vil kalde ind til møde mellem ham, 



lokalrådet og kommunen. Karsten og Peter deltager fra Lokalrådets 
side.   

Derudover vil Lokalrådet benytte mødet til at gøre kommunen 
opmærksom på at stien ned igennem skoven (fra Grejsbjergvej over til 
Vestermarksvej), skal vedligeholdes og gerne optimeres til brug af 
både gående, cyklende, heste mv. Herunder også den gamle markvej 
som Provstevejen nu er anlagt over med nedkørsel til skovstien.   

 

5. Oprettelse af ny sti-gruppe 

Vi aftaler at Peter skriver ud til foreninger og borgere i Grejs, for at 
spørge efter frivillige til at varetage opgaven med sti-systemer i Grejs, 
herunder vedligeholdelse af eksisterende stier samt udvikling af nye 
stier. Opgaven er for stor for Lokalrådet alene. Vi ønsker dermed at 
starte en sti-gruppe underliggende Lokalrådet. 

 

10. Årsmøde 2021 - Planlægning (afholdes i perioden 1. september til 31. 
oktober). 

Det aftales at Årsmødet forventes afholdt d. 13. oktober kl. 19:00 2021. Arne 
P. følger op i kommunen om de har en repræsentant for klimaforbedringer på 
landsbyniveau, der kunne komme med et oplæg af ca. 30 minutters varighed 
til Årsmødet. Detaljer for mødet aftales ved næste Lokalrådsmøde d. 8. 
september. 

11. "Historisk materiale" hos Thorkild Bech - hvad skal vi gøre ved det?  

Vi aftaler at det skal overgives til Lokalhistorisk. Anny tager fat i Thorkild og 
sørger for overdragelse til Lokalhistorisk.    

3. Nye forslag / opgaver.  

1. Jens skriver per mail før mødet, at han synes, at der i Grejs bør etableres 
flere legepladser for de mindre børn. Nyt projekt ved KC mest for større 
børn. Specielt nybebyggelse mangler legepladser ex. Birchs byggeri af 39 
boliger uden legemuligheder for børnene. Det samme gør sig gældende for 
byggerierne omkring Præstebakken, hvor der ellers er jord nok. 

Jens skriver ydermere at der er tale om private byggerier, så Lokalrådet har 
ingen myndighed over for grundejerforeningerne, men at vi kunne tage 
kontakt til Vejle Kommune for at høre, hvordan vi får  gang i at få etableret 
legepladser rundt omkring. Dog mener Arne P. ikke at vi skal forvente hjælp 
fra kommunen - dette ansvar ligger hos de enkelte grundejerforeninger. Man 



kunne anmode om at kulturcenteret igennem Projekt Bjerget, prøver at 
etablere en ny legeplads, men skolens legeplads ligger jo lige ved siden af.  

Lokalrådet ser ikke nogle umiddelbare muligheder for at tage affære here. 
Det er op til de enkelte grundejerforeninger. Vi ved at legepladser et 
diskuteret hos Grundejerforeningen Grejs Søpark, som dækker meget af det 
nybyggede, men her er muligheden afvist. Skyldes formentlig store 
omkostninger ved etablering, vedligeholdelse, forsikring, mv., samt placering 
og hensyn i den forbindelse. 

2. Anny ønsker at Lokalrådet arbejder for at etablere et lokalt plejehjem. Ældre 
mennesker ønsker at blive i lokalområdet. Kommunen har en politik om 
”længst muligt i eget hjem” som gør at kommunen ikke er klar på at støtte 
idéen. Det skal derfor være et fri-plejehjem.  

Opfordringen fra Lokalrådet er at frivillige tager initiativ til at starte en gruppe 
der arbejder for etableringen af et sådan plejehjem. Lokalrådet støtter op 
omkring idéen og står gerne bag initiativet som forening.  

4. Andet / Eventuelt 
1. Arne P. kontaktet webmaster for at oprette separat side for sti-systemer i 

Grejs på grejs.dk. Opdatering Arne P.: Finn har sørget for at tilrette 
hjemmesiden, sådan et stisystemet i Grejs er lettere at finde, og med link 
til hele kommunes stisystem. 

2. Årsmøde i Vingsted Centeret d. 24. august 2021 - HUSK tilmelding. 4 
deltagere fra Lokalrådet. 

3. Tilbud om gratis kursus efterår 2021 (email fra Lars Kastberg d. 21. juni). 
Op til de individuelle medlemmer om de ønsker at deltage eller ej. 

4. "Grejs Skrift" ved Troels Bechmann er på trapperne. Forventes klar i løbet 
af efteråret.  

5. Arne P. mener at vide, at Vestermarksvej nu bliver udbygget inden længe. 

6. Peter har tømt Lokalrådets skab i kulturcenteret på anmodning fra 
kulturcentret, som skal bruge pladsen til Grejs-Holtum Jagtforening (krav 
fra kommunen). Indholdet bestod af ~2 halve kasser udløbet sodavand 
samt 2 halve flasker snaps samt lidt fyrfadslys. Kasserne med sodavand 
indleveres til pant og beløb overføres til kassen. Snaps+fyrfadslys kommer 
med til næste Nytårskur. Vi har dermed ikke længere noget 
opbevaringsplads i KC. 

5. Næste møde 

Onsdag d. 8. september kl. 19:30. Forplejning: Anny 


