Grejs Lokalråd

Referat af ordinært Lokalrådsmøde kl. 17.00 den 6.4.2022
Mødested:
Mødetid:
Forplejning:
Afbud:
Gæst:

Grejs Kulturcenter, Klublokalet
6. april 17.00
Jens K.
Karen, Arne B.
Erik Petersen, Arne Poulstrup

Dagsorden
1) Godkendelse af referat fra sidste møde d. 9. februar 2022
Godkendt
2) Grejs Købmandsbutik [Arne B.]
Der kommer en stor moderne butik. Hemmeligt, hvilken det bliver.
3) Grejs Bysyn [Peter]
Intet nyt fra Vejle Kommune på trods af henvendelse fra lokalrådet. Der er kommet
hastighedsskilte op fra byskiltet til Grejs Kirke. Lokalarkivet har lavet en brochure om
gadenavnenes opståen. Brochuren husstandsomdeles.
4) Økonomi [Edel]
Der er kr 6777 i kassen, Lokalrådet har nu flyttet pengeinstitut. På Infotavlens konto står kr
10883, på lokalrådets kr - 4112 i underskud. 14. april kommer tilskud fra kommunen på kr
10.000. Sydbank har taget gebyr for påbegyndt kvartal. Edel har brokket sig over det.
5) Grejs Klimalandsby [Edel]
Er stadig i gang med at planlægge eventen i maj. Der skal laves nogle stande, herunder er
Lokalrådet nævnt som standholder. Eventen afholdes søndag d. 8.maj. Edel efterlyser hjælpere
til eventen. Man kan henvende sig til en fra gruppen bl.a. Edel. D. 8.april udmeldes planerne på
FB. Arne P. foreslår, at der ved den nye butik opsættes en ladestander.
6) Fjernvarme til Grejs [Arne P.]
Tak til Arne P for arbejdet med at få oplysning om at få fjernvarme til Grejs. Et firma, &Green
Projekt, Daugård har tilbudt at hjælpe med til at facilitere, at vi får fjernvarme til Grejs. De
laver først en sceening for at undersøge behovet og ønsket om fjernvarme til Grejs. De tager
gerne et møde med Lokalrådet.
Ingen af de etablerede fjernvarmeværker ønsker at lægge rør til Grejs. Arne har fået Søren
Peschardt, formand for Klima-, natur- og miljø Udvalget til at gå ind i sagen. Han foreslår, at vi
samarbejder med Hedensted Fjernvarme.
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Der er en del muligheder, som skal arbejdes nærmere med.
Erik og Arne P vil gerne arbejde videre. Arne P er tovholder og har Lokalrådets opbakning til at
agere på Lokalrådets vegne. Der annonceres på FB efter interesserede. Der laves en stand på
klima-eventdagen, hvor interesserede kan henvende sig. Peter laver et opslag på FB og på
Grejs.dk.
7) Oprettelse af Grønt Udvalg [Arne B./Karsten]
Arne B og Karsten er blevet enig om, at eventuelt udstyr til at vedligeholde de grønne stier
lejes i denne omgang. Edel foreslår, at det undersøges om kommunen kunne have udstyr til
udlejning.
8) Grejs Byvison [Peter]
Det blev diskuteret, om vi skal lave en byvision for Grejs og hvad, den skal indeholde. Det
handler om, hvordan Grejs skal se ud mht. trafik, skole, varmetilførsel, udbygning af
Paddehatten, plejehjem, ungdomshus. Der er etableret en gruppe angående en kombination
af plejehjem og ungdomshus.
Arne P kontakter Peter Sepstrup angående omfanget af at gå i gang med en byvision. Emnet
tages op på næste møde.
9) Andet / Eventuelt, herunder nytilflyttere.
En person nævnte på nytårskuren, at det var svært at flytte til Grejs, hvorfra man får
informationer, hvordan man kommer til at møde folk.
Så, hvordan får nytilflyttere informationer om det, der sker i Grejs? Tidligere har Lokalrådet
uddelt en flaske vin og en brochure, men det blev for omfattende og Borgerforeningen har
overtaget. Henriette kontakter boligudlejerne, om de vil uddele Grejs-brochuren.
Edel foreslår, at der opstilles en lille kasse ved infotavlen med en lille brochure om Grejs til
nytilflyttere. Jens snakker om det med Borgerforeningen.
Anny har fået henvendelse om, at Flemming Kamuks Gamle gård forfalder, og det er
forargeligt. Hvad vil lokalrådet gøre? Anny kender Mortens Kirks kone og vil kontakte hende
desangående.
10) Næste møde + forplejning
18.maj kl. 19.30. Henriette sørger for forplejning.
Referent
Jens Kristensen
Link til Grejs Lokalråds Google Drive (kræver tilladelse):
https://drive.google.com/drive/folders/1lKwJ4QLJjY2CT61m8histZjdEJXNsZOi?usp=sharing
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Link til Vejle Kommunes Årshjul for ULN: https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/lokalraad-og-aktiveborgere/aarshjul-2022/
HUSKELISTE
Emne
-

Opfølgning
Påbegynde udbetaling af driftsstøtte fra VK
Skovområde med forslag til nye stier ved Grejsbjergvej
Tour de France i Vejle d. 3. juli
Planlægning af Lokalrådets Årsmøde (1. september til 31. oktober)
Sti til Hornstrup (ref. Lokalrådsmøde d. 4. august 2021)
Planlægning af Lokalrådets Nytårskur - Afholdes onsdag midt januar
Opstart af Byvision
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14. april 2022
Maj 2022
Maj 2022
Juli 2022
August 2022
Oktober 2022
Oktober 2022

