Referat af møde i Grejs Lokalråd d. 8.9.2021.
Mødested:
Grejs Kulturcenter, Klublokalet (virtuel deltagelse mulig ved
forespørgsel)
Forplejning:
Anny
Afbud:
Arne B, Arne P.
Dagsorden

1. Grubbe og Quist er på baggrund af en henvendelse til Jens inviteret til dagens
møde for at fortælle om deres projekt om seniorboliger i Grejs. Deres firma
arbejder med at udvikle seniorboligkonceptet – både med projektering og
financering. De samarbejde med det århusianske arkitektfirma Friis og Moltke.
Firmaet er i gang med et projekt på Frederikshøjvej. Efter et møde med Vejle
Kommune har firmaet fået øje på området bag KC. Størrelse på boliger er 85 - 95
m2, p-plads, men ingen carport. Intet fælleshus, men et stort orangeri. Depotrum
ligger inde i huset. Der ansættes en vicevært til græsslåning og hækklipning.
Lejeboliger. Husleje ikke over 10.000,- kr. Overfladerne bliver farvelagte enten
metalplader eller træ. Husene er forberedt til, at man kan blive der højt op i
alderen, så der er brede døre og badeværelset er indrettet til kørestole. G og Q
forventer, at der kommer en henvendelse fra Vejle Kommune til Grejs Lokalråd
om projektet. Arealet i Grejs er ikke til lav-tæt bebyggelse, så derfor lægger
projektet op til små enkelthuse på enkeltparceller på 400 m2.
2. Årsmødet: Årsmødet planlægges til mandag d. 25.okt. kl. 19.00. Lokalrådet
mødes kl. 18.00 i mødelokalet til en let spisning. Peter booker Mødelokalet. På
valg er Edel, Anny og Jens. Peter foreslår, at vi springer år 2020 over mht. valg af
medlemmer til lokalrådet. Dvs. at Peter, Thorkild, Rene og Arne B. blev
”genvalgt”. René har forladt lokalrådet. Thorkild er passiv suppleant og ønsker at
trække sig ved næste årsmøde. Pt. mangler vi en næstformand. Der skal vælges
to nye suppleanter. Der skal vælges en revisor og suppleant. Edel spørger Villy
Schyts og Grete Vestergård som revisorer, samt John Refsgård til ordstyrer.
Edel, Anny og Jens ønsker genvalg.
Der serveres vin, øl og vand til årsmødet, Karsten sørger for det. Karen sørger for
smørrebrød til bestyrelsen.
Annoncering: Peter annoncerer på Grejs.dk, Grejs FB og infostanderen. Forslag
til oplæg: klimagruppen om projektet. + lægges ind i kalenderen.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 4. august 2021 (se vedlagt)
Godkendt.
4. Bankaftale med bedre betingelser (Edel)
Indestående: 25510,- kr, heraf Lokalrådet 18.348,- infostanderen: 7.162,Der skiftes til Middelfart Sparekasse.

Karsten anførte, at der må påregnes udgifter til reparation af infostanderen, da der
er kommet støv ind i systemet.

5. Grejs Købmandsbutik (Arne B.)
Ikke behandlet
6. Branddam - oprydning (Arne B.)
Ikke behandlet
7. Grejs Bysyn (Peter)
Ikke behandlet
8. "Grejs Skrift" ved Troels Bechmann
Ikke behandlet
9. Hjertestarter (Anny)
Ny hjertestarter ved lægen er sat op og registreret.
10. Grejs Klimalandsby (Jens/Edel)
Der er kontakt til Vejle Kommune, der har bevilget 250.000 kr til Højen og til Grejs
Lokalråd til det videre arbejde. Pt. ventes der på respons fra Vejle Kommune v.
Maren.
11. Stier
1. Ny bro over å på Gl. Kirkesti ved Vestermarksvej (Karsten)
2. 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. (Karsten / Peter)
3. Oprettelse af sti-udvalg (Peter)
Ikke behandlet

12. Årsmøde 2021 – Planlægning
Se ovenfor
13. Årsmøde i Vingsted Centeret d. 24 august 2021 - Kommentarer fra deltagere
(Edel, Anny og Peter)

Ikke behandlet
14. Andet / Eventuelt
15. Næste møde + forplejning: Forberedelse af årsmødet d. 25.okt.

Lister over emner til senere opfølgning:
• Hækkeklipning (ref. Lokalrådsmøde d. 4. august 2021) | Opfølgning: Oktober 2021
• Sti til Hornstrup (ref. Lokalrådsmøde d. 4. august 2021) | Opfølgning: August 2022
• Lokalrådets Årsmøde - Afholdes i perioden 1. september til 31. oktober. |

Opfølgning: Juni-juli hvert år
Nytårskur - Afholdes onsdag midt januar | Opfølgning: Oktobernovember hvert år

• Lokalrådets

