Grejs Lokalråd

Ordinært Lokalrådsmøde
Mødested:
Mødetid:
Forplejning:
Afbud:
Gæst:

Grejs Kulturcenter, Klublokalet
18. maj 17:00
Jens Karl
Henriette
Arne Poulstrup, Stig Caspersen og Verner Rosendal fra &GreenProjekt

Dagsorden
1) Godkendelse af referat fra sidste møde d. 6. april 2022
Godkendt
2) &GreenProject præsenterer resultat af sin screening af Grejs
Besøg af Stig Caspersen og Verner Rosendal fra &GreenProjekt, der et udviklingsselskab
indenfor fjernvarme, der arbejder med en række samarbejdspartnere, herunder
underleverandører. Der skal 8-9 virksomheder til for at gennemføre et projekt. I et sådant
projekt er der 2 faser: 1. Udviklingsfase og optimeringsmuligheder (8-12 mdr). 2. etablering af
et varmeselskab i Grejs, samt godkendelse fra Vejle Kommune (12-18 mdr). Projektet er et
deleprojekt, der betyder, at vi i Grejs er medspillere i et projekt, der vil give os billigere varme,
når vi er sammen, end hvis vi individuelt skal etablere private varmeanlæg. Projektet
forberedes, så hvis der kommer en ekstern varmeforsyning, så kan den indarbejdes.
Finansering: udviklingsfasen financeres af &greenprojekt. Der skal være nok tilmeldte til
projektet, for at det bliver til noget.
Der skal etableres et AMBA, der skal bestyre projektet. Lokalrådet kan give &greenprojekt en
hensigtserklæring om at være med i udviklingsfasen, men lokalrådet kommer ikke til at hæfte
økonomisk for noget.
&greenprojekt tjener deres penge gennem de underleverandører, de benytter. De skal ikke
have del i et eventuelt overskud i AMBA’et, som er et non-profit foretagende. Ingen må tjene
penge på AMBA.
&GreenProjekt er i gang med 6 projekter, to er gennemført. I Hornsyld er de i gang med
etablering af et fjernvarmeprojekt. I Ølholm begyndes i næste uge.
Økonomi for den enkelte husejer: &GreenProjekt har lavet en beregning ud fra
Energistyrelsens tal for hvad et 130 m2 stort hus. Det kan opvarmes for 13.663 kr årligt, hvis
der over en 5-årig periode er 75 % tilsluttede huse. Tilslutning koster ingenting, hverken udenog indenfor. Det koster 15664, hvis man inkluderer et abonnement for anlægget.
3) Fjernvarme til Grejs – initiativgruppens opdatering [Arne P.]

Classified as Business

Initiativgruppen er godt i gang med arbejdet og har haft møde med &GreenProjekt, hvorfor
firmaet er til stede ved Lokalrådets mødet i aften. Gruppen arrangerer et borgermøde tirsdag
d. 7.juni, hvor &GreenProjekt og Vejle Kommune vil være til stede med oplæg og mulighed for
at stille spørgsmål.
4) Grejs Købmandsbutik [Arne B.]
Stadig hemmeligt hvilket firma, der kommer til Grejs. Arne B har henvendt sig til Vejle
Kommune angående etablering af en rundkørsel ved butikken.
5) Grejs Bysyn [Peter]
Intet nyt
6) Økonomi [Edel]
10254 kr. i kassen i Middelfart Sparekasse, 10883 kr. infotavlen, Lokalrådet har et minus på
629kr. Det skyldes, at Lokalrådet har lagt ud for Klimadagens udgifter. Når Vejle Kommune
sender penge til Klimadagen, forsvinder underskuddet.
7) Grejs Klimalandsby [Edel]
Klimadagen evalueres.. I Lokalrådet var der tilfredshed med arrangementet, synd blot, at der
ikke var flere deltagere. Klimagruppen regner med, at der laves et eller andet i forbindelse med
byfesten
8) Grønt Udvalg [Arne B./Karsten]
Der er slået græs på den nyetablerede sti mellem Grejsbjergvej og Vestermarksvej bag den nye
udstykning.
a) Befæstning af sti i skov mellem Grejsbjergvej og Vestermarksvej
Kommunen er i gang med befæstning af stien.
Peter foreslår, at skoven mellem Grejsbjergvej og Vestermarksvej navngives. Der udskrives en
konkurrence – event. i form af en kasse ved byfesten. Peter kontakter kommunen og
Lokalarkivet angående navngivning af skoven.
Stiudvalget påbegynder arbejdet med at etablere en sti mellem Grejs og Hornstrup. Det vil
første omgang være kontakt med Hornstrup Lokalråd og Vejle Kommune.
Anny laver oplæg om cykling med de ældre i en rickshaw.
Karsten: Der kan ikke lånes materiel til vedligeholdelse af stierne hos kommunen, men der kan
oprettes et grønt hold, som kan søge penge til udstyret hos kommunen.
9) Grejs Byvison [Peter / Arne P.]

Classified as Business

Arne P: Normalt har man et indledende møde mellem kommunen og indbyggere om ideer mv.
Herefter et borgermøde om, hvad man gerne vil med Grejs. Derefter bearbejder kommunen

forslagene. Grejs er lagt ind i planen, så vi får en henvendelse fra Vejle Kommune. Arne P vil
gerne være kontaktperson. Jens vil gerne være medhjælp.
Borgermødet d. 7.juni: &greenprojekt, Vejle kommune kommer. Lokalrådet byder på et eller
andet. Mødetid kl. 18.
De næste punkter udskydes til næste møde.
10) Nytilflyttere – opfølgning [Jens K.]
11) Flemming Kamuks gamle gård – opfølgning [Anny]
12) Andet / Eventuelt
a) Daginstitutioner – Grejs ej prioriteret af kommunen (link)
b) Tour de France i Vejle d. 3. juli
13) Næste møde: 17.august kl. 19.30 + forplejning: Henriette
Referent: Jens

Link til Grejs Lokalråds Google Drive (kræver tilladelse):
https://drive.google.com/drive/folders/1lKwJ4QLJjY2CT61m8histZjdEJXNsZOi?usp=sharing
Link til Vejle Kommunes Årshjul for ULN: https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/lokalraad-og-aktiveborgere/aarshjul-2022/
HUSKELISTE
Emne
-

Opfølgning
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

Classified as Business

Juli 2022
August 2022
Oktober 2022
Oktober 2022

