
 
 

 

Classified as Business 

2022-02-09 Referat af ordinært møde i Grejs Lokalråd 
 

Mødested:  Grejs Kulturcenter, Klublokalet  
Mødetid: onsdag d. 9.2.2022 kl.19:30 
Forplejning:    Arne B. 
Afbud:          Karen Nonbo, Anny Gosvig         
Tilstede: Peter Faber, Karsten Kring, Arne Buch, Jens Karl Skyggebjerg, Henriette Mynster, Edel Petersen, 
Jens Kristensen 
 
Dagsorden 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde d. 12. januar 2022  

Godkendt. 

2) Bankaftale - skift til Middelfart Sparekasse [Edel] 

Intet nyt. Det kører, men det tager lang tid. I Middelfart Sparekasse bliver det sådan, at der er to, der 
skal godkende udbetalinger. 

3) Grejs Købmandsbutik [Arne B.] 

Efter at Dagrofa har givet op, er der en ny interessent, der har budt sig til som købmand i Grejs. Endnu 
er interessenten hemmelig, idet ikke alt er på plads. 

4) Grejs Bysyn [Peter] 

Intet nyt siden sidst. Peter Sebstrup har overtaget Lars Kastbergs job i angående bysyn. Peter har 
skrevet til Vejle Kommune angående et skilt på stien langs Præstebakken, så man kan se, den er til både 
gående og cyklende. Der mangler desuden et hastighedsskilt ved kirken – Peter har sendt problemet til 
kommunen. 

5) Økonomi [Edel]  

På kontoen er der 10755 kr ialt, infotavlen står for 13361 kr, lokalrådet har underskud på -2505 kr. 

6) Grejs Klimalandsby [Edel] 

Næste møde 1.marts. 6 personer i gruppen igen. Godt i gang. Event d. 8.maj ved – og udenfor KC. 
Bålhytten er lejet til dagen. Der er engageret en kok til eventen. Alle, der er inviteret til nytårskuren 
inviteres pr. mail også til eventen. Der inviteres desuden gennem de sædvanlige elektroniske medier, 
herunder infotavlen. 

7) Fjernvarme til Grejs [Arne P.] 

Arne har skriftligt fortalt, at der intet nyt er fra kommunens Klima-chef Lisbeth Wolters. Arne forfølger 
sagen fortsat.  

8) Nytårskuren 2022 – Retrospektiv [Peter] 

Det alminlige indtryk i lokalrådet var, at det gik godt. Fin opbakning til at bibeholde infotavlen. Folk var 
engagerede. Det kom frem, at det kan være svært at flytte til Grejs. Henriette foreslår, at lokalrådet 
diskuterer emnet på næste møde. Det gør vi.  
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9) Stier 
a) 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] 

Kommunen skal ind over udførelse og betaling for projektet. Kommunen ser først på det i foråret. 

b) Sti til Hornstrup [Karsten] 

Intet nyt 

Vi valgte at etablere et ”grønt” udvalg: Arne og Karsten. De tager fat på at skaffe redskaber til 
vedligeholdelse af stierne omkring Grejs. Der kommer et udspil på næste møde. 

10) Ungdomsklubben [Arne P. / Anny] 

Intet nyt, men GLUK har intet sted at være. De er nu blevet til en forening, der har krav på et sted at 
være. GLUK arbejder på at få nye lokaler. 

11) Grejs Byvison [Peter] 

Kommer til efteråret. Peter orienterer om, at vi skal være rede til at tage fat om denne opgave. Det 
kræver flere borgermøder, ideer, udførelse af ideerne, så det er et større projekt. Peter spørger, om 
der er kræfter i lokalrådet til at gå ind i det. Vi tager emnet op næste møde. Vi ser alle på kommunens 
hjemmeside om by visioner, så vi er forberedte til mødet. 

12) Andet / Eventuelt 

Edel: Peter Sepstrup opfordrede til, at vi kom med forslag til sløjfer til Grejsdalsstien. Vi tænker, at der 
kan laves en sti fra Vestermarksvej ned gennem Højgårdskov til Grejsdalsstien og videre ind mod Grejs. 
Peter sender en skitse ind til Peter Sepstrup. 

Karsten spørger om han skal forære overskydende tov til spejderne. Det skal han. 

Karsten har bestilt skilte til stierne omkring Grejs. Arbejdet med disse udsættes til den nye sti ved Gl. 
Kirkesti er etableret. 

13) Næste møde 6.april. Forplejning: Jens  

 


