
 
 

 

Classified as Business 

Grejs Lokalråd  

Referat af ordinært lokalrådsmøde 
 
 

Mødested:  Grejs Kulturcenter, Klublokalet  
Mødetid: 17. august 19:30 
Forplejning:    Henriette 
Afbud:      Inviteret gæst Arne P.            
Tilstede:  Arne Buch, Karsten Kring, Karen Nonboe, Edel Pedersen, Henriette Mynster, Jens Karl 

Skyggebjerg, Jens Kristensen  
 
Referat 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde d. 18. maj 2022  

Godkendt 

2) Fjernvarme til Grejs – initiativgruppens opdatering [Arne P.] 

Intet nyt 

3) Ændring i vedtægter qua oprettelsen af Holtum Lokalråd [Peter] 

Udskydes 

4) Købmandsbutik [Arne B.] 

Intet nyt. 

5) Grejs Bysyn [Peter] 

Bysynet 2021 er afsluttet og vi kan ikke forvente svar på de udestående emner fra kommunen. VK 
kigger på et nyt format da det ikke fungerede som det var. Emnet afsluttet 

6) Skovområde mellem Grejsbjergvej og Vestermarksvej [Peter] 

Stien ved Grejsbjergvej er færdigetableret. Peter arbejder fortsat med Lokalhistorisk og VK om at få sat 
et skilt op som informerer om historien samt naturen i området VK er med på ideen og mangler bare 
input fra os (Lokalrådet). 

7) Økonomi [Edel] 
Der er 16.481 kr på kontoen, deraf har lokalrådet 5.597 kr, Infostanderen har 10.884 kr  

Karsten rejser spørgsmålet, om det nu er blevet for dyrt i el at have infotavlen kørende. Prisen på el er 
steget markant. Karsten følger udviklingen og laver en sammenligning med dette halvår og året før. 
Herefter spørges foreningerne, hvad de siger til f.eks. en forøgelse af det økonomiske bidrag. 

8) Grejs Klimalandsby [Edel] 

Der er ikke sket noget hen over sommeren. Der er flere medlemmer faldet fra, men der er heldigvis 
enkelte tilbage. Der arbejdes på et foredrag om kvashegn. 
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Det foreslås, at der laves et opslag på Grejs.dk under lokalrådet. Jens finder ud af noget. Fotos fra det 
afholdte klimaarrangement kunne bruges, sammen med link til kommunens hjemmeside om 
klimalandsby. 

9) Team Grøn [Arne B./Karsten] 
a) Sti til Hornstrup (ref. Lokalrådsmøde d. 4. august 2021) 

Der er kontakt med Hornstrup lokalråd. Arne B fortsætter kontakten. 

Angående grej til vedligeholdelse af stinettet: Karsten køber gennem kommunen det grej, som Arne 
B ikke har. Gormsenstien klippes igen i år af Bøgballe Maskinstation. 

Ide: der skal udarbejdes en oversigt over hvem, der passer stierne og svinget. Det overlades til 
Peter at få lavet oversigten. 

10) Grejs Byvison [Arne P.] 

Intet nyt 

11) Nytilflyttere – opfølgning [Jens K.] 

Henriette har kontakt med Grejshave og uddeler Grejsbrochuren til nyindflyttere. Henriette kontakter 
Grejshaves vicevært igen ved årsskiftet. Henriette holder kontakt med Troels. 

12) Flemming Kamuks gamle gård – opfølgning [Anny] 

Udskydes 

13) Planlægning af Årsmøde d. 26. oktober 
a) På valg: 

i) Peter Faber 
ii) Karsten Kring 
iii) Arne Buch 
iv) Karen Kristensen 

Alle ud over Peter accepterer genvalg, men Arne og Karen vil gerne erstattes af yngre kræfter. 

Henriette ønsker ikke genvalg som suppleant. 

Forslag til mødeleder: John Refsgård. Arne B kontakter ham. 

Som trækplaster kunne vi invitere den butikskæde, der kommer til byen. Arne B tager kontakt. 

Plan b: en der kan fortælle om hvad der ligger i byvision. Ansvarlig: Jens Karl  

Edel kontakter Villy Schytz og Grete Vestergård angående genvalg til revisor og revisorsuppleant. 
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14) Andet / Eventuelt 

Finn Moesborg ønsker ikke længere at administrere hjemmesiden grejs.dk samt infodisplay gældende fra 
årsskiftet. Vi skal derfor finde en ny frivillig til at administrere denne opgave. Opgaven går ud på følgende: 
 
InfoDisplay 

Lave modtaget opslag (Powerpoint/PDF/WORD) om til en jpg billede i korrekt format og uploade den til 
hjemmesiden. 
Så vises den automatisk på hjemmesiden og InfoDisplay. 
Adgang til et grafisk program og LIDT grafisk viden er nødvendigt 
 
Hjemmeside 
Oprette en nyhed når Peter eller andre fremsender noget relevant 
 
Forbrug: 2-3 timer om ugen. 
Det er nok vigtigt at være "tilgængelig", da "old news" er "no news"  

Peter laver et opslag, hvor der søges en ny administrator. 

15) Næste møde d. 26.okt. kl. 17.30 før årsmødet. Årsmødet begynder kl. 19.00 

Forplejning: Karen. Karen sørger for øl og vand til årsmødet. 

Edel står for forplejning til efterfølgende møde d. 9.nov. 

 

 

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-aktive-
borgere/aarshjul-2022/ 

HUSKELISTE 

Emne      Opfølgning 

- Planlægning af Lokalrådets Nytårskur - Afholdes onsdag midt januar   Oktober 2022  
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