Grejs Lokalråd

Referat af ordinært Lokalrådsmøde d. 12.januar 2022
Mødested: Grejs Kulturcenter, Klublokalet (virtuel deltagelse mulig ved forespørgsel)
Mødetid:
19:30
Tilstede: Peter Faber, Karsten Kring, Arne Buch, Anny Gosvig, Karen Nonbo, Jens Karl Skyggebjerg,
Henriette Mynster, Edel Petersen, Jens Kristensen
Afbud: Ingen
Gæster: Peter Sepstrup, Arne Poulstrup
Forplejning: Anny

1) Godkendelse af referat fra sidste møde d. 17. november 2021
Godkendt
2) Indlæg ved Peter Sepstrup, Vejle Kommune
Peter Sebstrup, Vejle Kommune er på besøg i Grejs Lokalråd på eget initiativ. Vil gerne høre, hvad vi har
på dagsordenen, og hvordan vi taler sammen. Det skal bruges til at skabe den kommende politik.
Kommunen har lavet en 6-dages vandrerute, for at skabe lokal og ekstern interesse. Vandreruten er
dynamisk, og gerne med loops. F.eks. Bellas BB, der kunne være et stoppunkt. Der må gerne være
fortællinger undervejs på ruten. Kommunen leder efter de små fortællinger, der kan krydre
vandreturen. Edel henviser til Lokalarkivet. Jens ønsker, at der tydeligt markeres med skiltning, hvor
stierne begynder (længde, barnevogne mm), samt tydelige skilte på ruten. Arne B spørger, hvordan
man får flere ridestier i lokalområdet. Svar: Der skal arbejdes på det fra privat hold ved at snakke med
skov- og lodsejere. Der ydes ikke fra kommunens side kompensation til lodsejerne for anlæg af stier
mm. Der er stadig de kommunale puljer, specifikt en klimapulje. Der kan altid søges puljerne, også selv
om Grejs har 250.000 kr. stående til det lokale klimaprojekt. Der udtrykkes fra lokalrådets side, at der er
et godt samarbejde med kommunen.
3) Spørgsmål fra Arne Poulstrup: Arne P. spørger til at få fjernvarme til Grejs. Han har undersøgt, hvordan
man får fjernvarme til Grejs. Svaret er, at man skal henvende sig til udbyderne af fjernvarme. Arne
foreslår, at mulighederne for fjernvarme undersøges. Han vil gerne stå i spidsen for det, men ønsker, at
det er Lokalrådet, der driver det. Jens henviser til, at VEA har fået afslag fra Vejle Fjernvarme om at
lægge fjernvarme ud til deres byggeri. Arne undersøger mulighederne for fjernvarme til Grejs og vender
tilbage, når dette er gjort.
4) Bankaftale - skift til Middelfart Sparekasse (Edel)
Ny bankaftale er under oprettelse. Ligger hos Middelfart Sparekasse, der er Lokalrådets nye bank.
5) Grejs Købmandsbutik (Arne B.)
Intet nyt. Der er et nyt projekt undervejs, som ser positivt ud.
6) Grejs Bysyn (Peter)
Intet nyt. Peter har haft kontakt til Vejle Kommune. Næste bysyn skal nok være mere fokuseret, da der
mangler svar på de mange henvendelser. Arne B påpeger, at der ikke ryddes fortov fra Birkemosen og
fremefter, hvilket er et problem. ”Giv et Praj” kan bruges. Cykelstien på Præstebakken er ikke skiltet
som cykelsti, når man kommer fra kirkesiden. ”Giv et Praj” kan bruges. Preben Sepstrup tager sagerne
med ind til Vejle Kommune.
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7) Økonomi (Edel)
14364,- kr på kontoen, 1003,- kr tilhører Lokalrådet, 13361,- kr til infotavlen
8) "Grejs Brochuren 2021" – online tilgængelighed (Anny)
Er nu online. Online versionen ligger lige lidt uhensigtsmæssigt på www.Grejs.dk, så den skal være
lettere tilgængelig på www.Grejs.dk. Der lægges nogle eksemplarer i pizzeriaet og hos frisøren, samt
digitalt på infotavlen. Dette sørger Anni for. Lokalrådet har dækket et underskud til brochuren på
762,50 kr.
9) Grejs Klimalandsby (Edel)
Har stået stille, men eventen fra efteråret lægges d. 30.april 2022.
10) Stier
a) Ny bro over å på Gl. Kirkesti ved Vestermarksvej (Karsten). Er indviet med det fine skilt.
b) 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).
Ansøgning er sendt til kommunen, der ikke har tid til at se på den før til foråret. Kommunen er
positiv overfor at stien bliver befæstet.
Sti til Hornstrup sættes på dagsordenen på næste møde.
11) Oprettelse af online-arkiv til digitale filer for Grejs Lokalråd (Peter)
Er oprettet. Log-in er sendt til lokalrådets medlemmer.
12) Lokalrådets Nytårskur 2022 – planlægning
Indbydelser er sendt ud. Tilmelding på Grejs.dk. Alle lokalrådets skal tilmelde sig.
Indkøb: Smørrebrød indkøbes af Anni hos Søren Riis.
Drikkevarer (øl, vand, snaps, vin, kaffe,) indkøbes af Karsten. Edel bager småkager.
Peter tager bordpynt med. Karen tager viskestykker med.
Peter er dirigent og byder velkommen. Jens skriver referat.
13) Andet / Eventuelt
a) Grejs Byvison (opdatering Peter)
Vi er tilmeldt Grejs Byvision, og vi skal i gang i 2022. Kommunen har en drejebog, der kan bruges.
Tankerne om visionerne for Grejs skal forberedes i god tid i Lokalrådet inden mødet med Vejle
Kommune. Vi tager det op på næste møde og i særlig grad, når vi har fået drejebogen af
kommunen. Karen spørger, om det er lokalrådets visioner, eller om skal der spørges bredt i byen.
Svaret er, at det er vigtigt at borgerne inddrages. Arne P. foreslår, at vi udtænker nogle emner, der
kan bruges til at strukturere diskussionen om. Arne B foreslår, at vi tager det med på nytårskuren –
der nikkes.
b) Ungdomsklubben – nyt fra Anne-Mette Ramsgaard?
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Intet nyt. Arne P og Anny tager kontakt til Anne Mette
14) Næste møde + forplejning: 9.feb. Arne B står for forplejningen.
Ved eventuelt afbud, meld da gerne retur snarest muligt.
15) Eventuelt: Anny har gennem Ældrerådet diskuteret små plejehjem med borgmesteren. Han var ikke
uinteresseret i små plejehjem. Formanden Morten Kristensen fulgte op med at ældrerådsmøderne skal
flyttes ud i lokalområder. Han syntes også om de små plejehjem.
Referent
Jens Kristensen
Sekretær, Grejs Lokalråd
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