
 
 

 

Classified as Business 

Referat af Ordinært Lokalrådsmøde I Grejs Lokalråd  
 

9. november 19:30 
 
Mødested:  Grejs Kulturcenter, Klublokalet  
Forplejning:    Peter 
Afbud:                Edel, Jens Karl 
Gæster: Kennet Lund, Finn Moesborg 
 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde d. 17. august 2022 

Godkendt  

2) Konstituering af Lokalrådet 

Formand:  

Næstformand: 

Sekretær:  

Kasserer: 

Ingen meldte sig som formand, hvorefter konstitueringen ikke kom videre. Der indkaldes til et konstituerende 
møde onsdag d. 23.nov. kl. 19.30 i Klublokalet KC. Vigtigt, at alle medlemmer af Lokalrådet kommer. 

a) Præsentation af ny webmaster Kenneth Wedmore Lund 

Bor i Grejs siden 1996. Har arbejdet med hjemmesider, fotograf. Er ofte hjemme og dermed tilgængelig. 
Indlæg til infotavlen, hjemmesiden Grejs.dk og FB sendes til Webmaster. Mailadresse: 
Kenneth@prosonas.dk, tlf. 20842083 

Webmasters webadresse: display@grejs.dk. Denne ønskes brugt fremover ved henvendelse til webmaster. 

Finn Moesborg og Kenneth samarbejder om Kenneths overtagelse af webmasterjobbet. 

b) Forslag til ændringer på hjemmesiden af nytilflytter og webudvikler Emma Norinder Rasmussen 

Har meldt afbud. Inviteres til næste møde. 

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

Borgermøde d. 16.nov kl. 19.00 i Grejs Kulturcenter om fjernvarme. Lokalrådet må gerne hjælpe til med at stille 
stole op kl. 18. Det bliver kun kommunen, v. Katrine Holmbjørn, der stiller op til borgermødet. Der kommer tilbud 
om at lægge fjernvarme ud til Grejs, Hornstrup Kirkeby og Hornstrup i 2025. Fjernvarmen kommer fra 
overskudsvarme, så det er rimelig billig varme, samt grøn energi.  

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

Holtum har bestemt sig for at oprette deres eget lokalråd. Det afhænger af godkendelse fra Grejs Lokalråd. Denne 
godkendelse skal gives af formanden for Grejs Lokalråd, men da lokalrådet ikke har konstitueret sig afventes 
godkendelsen til lokalrådet har konstitueret sig. Oprettelsen af lokalråd i Holtum betyder, at der skal der ændres i 
Grejs Lokalråds vedtægter. Grejs Lokalråd har oprindeligt dækket hele Grejs Sogn, hvorunder Holtum hører. Med 
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oprettelsen af Holtum Lokalråd ændres grænsen for Grejs Lokalråd. Kommunen har lavet et kort over ændringen. 
Peter ændrer vedtægterne for Grejs Lokalråd. 

5) Købmandsbutik [Arne B.] 

Bygherre har et specifikt ønske om tilkørsel til varelager. Dette skal med i Lokalplanen for området. Derefter skal 
der laves en høringsrunde og sagen tilbage til byrådet. Efter vedtagelse af lokalplanen kan navnet på butikken 
oplyses. Måske er der en butik i slutningen af 2023. 

6) Skovområde mellem Grejsbjergvej og Vestermarksvej [Peter] 

Peter har haft dialog med Lokalarkivet om en oplysningstavle, der stilles op ved den nye sti i dalen ved 
Grejsbjergvej.  

7) Økonomi [Edel]  

Beholdning: 10957 kr, fordelt på 4032kr til Lokalrådet, 6925kr til Infotavlen. 

8) Grejs Klimalandsby [Edel] 

Klimagruppen laver en klimadag. Gruppen, der pt består af 2 personer, har kontakt til en foredragsholder, der vil 
fortælle om kvashegn. Desuden er det tanken, at der skal laves mad over bål. 

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

Intet nyt. 

Der er ønske om at der etableres en ridesti ved siden af stien mellem de to Vestermarksvej (et stykke af 
Gormsenstien). Lokalrådet støtter ønsket og tager det op med Vejle Kommune. Arne B og Karsten tager det op 
med Peter Sebstrup. 

10) Grejs Byvison [Arne P.] 

Arne P påtager sig opgaven med kontakten til kommunen. Lokalrådet støtter op og er klar til at hjælpe. 

11) Nytilflyttere – opfølgning [Jens K.] 

Henriette skulle kontakte Troels. Intet nyt. Jens kontakter Troels. 

12) Flemming Kamuks gamle gård – opfølgning [Anny] 

Arne P kontakter Marianne Kirk angående klipning af træer langs Højgårdvej, samt at Kamuks gård forfalder. 

13) Planlægning af Nytårskur 

Dato for Nytårskuren: Onsdag d. 25.januar kl. 19.00 i KC. Lokalet er booket. Jens inviterer foreningerne nu. 
Reminder udsendes i januar lige efter nytår. Planlægningsmøde af Nytårskur tirsdag d. 10.jan kl. 19.30.  

14) Andet / Eventuelt 

Anny: Kan mødetidspunktet for lokalrådsmøderne ændres til f.eks. kl. 17? Planlægning af årets møder samt 
mødetidspunkter i lokalrådet tages op på næste møde. 

Peter: Har forsøgt at få kommunen i tale angående seniorbofællesskaber, men uden held. Anni tager over. 
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15) Næste møde: Konstituerende møde i lokalrådet: onsdag d. 23.nov. kl. 19.30. 

 

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/ 
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