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Ordinært møde i Grejs Lokalråd den 28.november 2022.  
Tid: Kl. 19.00 

Forplejning: Jens Karl (hjemmelavede æbleskiver), Arne P. (Gløgg og grappa), Karsten (småkager), Karen 

(hjemmelavet syltetøj) 

Sted: Grejs Kulturcenter 

Referat: 

1) Godkendelse af referat fra den 23.11.2022 

Godkendt 

2) Fastlæggelse af møderække for 2023: 

Dato   Forplejning 

Tirsdag d. 10.1.2023  Edel 

Torsdag d. 9.2.2023  Anni  

Tirsdag d. 11.4.2023  Jens 

Mandag d. 15.5.2023  Arne B 

Tirsdag d. 15.8.2023  Karsten  

Onsdag d. 13.9.2023  Jens Karl 

Tirsdag d. 24.10.2023 Årsmøde 2023Karen (smørrebrød) 

Onsdag d. 24.1.2024 Nytårskur 2024 

3) Hjemmeside og infotavle. Hvem i lokalrådet er ansvarlig for skiftet af webmaster? (Jens) 

Der er problemer med at få tekst på infotavlen. Almindelig korrespondance til Grejs.dk går fint. 

Karen holder kontakt. 

4) Fjernvarme til Grejs – initiativgruppens opdatering (Arne P.) 

Mange henvendelser til varmegruppen efter borgermødet, især angående prisen. Gruppen snakker 

med kommunen og Trefor om en anden prissætning, så tilslutningsafgiften falder, jo flere der 

tilmelder sig. Kolding forsøger at få en afdragsordning på hele prisen, hvilket varmegruppen også 

ønsker. Steen fra gruppen ønsker at kontakte vores folketingsmedlemmer angående prisen, der 

forekommer uretfærdig om man bor i Grejsdalen eller i Grejs (forskel fra 25.000 kr. til 140.000 kr.). 

Varmegruppen kommer også med et forslag om solceller i Grejs. 

5) Forslag til ændring af vedtægter – qua oprettelse af Holtum Lokalråd (Peter). 

Forslaget er godkendt. Jens lægger de nye vedtægter på hjemmesiden, Arne P sender dem til Vejle 

Kommune.  

6) Købmandsbutik, status (Arne B.) 
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Intet nyt 

7) Infotavle på skovområdet mellem Grejsbjergvej og Vestermarksvej. (Peter). 

Intet nyt 

8) Økonomi (Edel) 

I alt: 13745 kr., 10925 kr. til infotavle, 2820 kr. lokalråd 

9) Grejs Klimalandsby – nyt? (Edel) 

Oplægsholder har meldt afbud, så nu er der kontakt til Den Økologiske Have i Odder, hvor der er 

ansat to gartnere. Håbet er, at en af gartnerne vil komme til Grejs og holde oplæg om kvashegn. 

10) Team Grøn (Karsten, Arne B) 

Peter optages i Team Grøn i stedet for Arne B.  

11) Sti til Hornstrup – status. 

Arne P kontakter Peter Sepstrup angående sti til Hornstrup. Herefter tager Team Grøn over. 

12) Etablering af ridesti på Gormsenstien – status. 

Arne P tager det med til Vejle Kommune. 

13) Grejs Byvision (Arne P.) 

Arne P vender tilbage efter kontakt med Vejle Kommune. 

14) Nytilflyttere (Jens) 

Der uddeles ikke brochurer til tilflytterne. Peter laver et udkast til en skriftlig kommunikation, der 

kan uddeles til alle borgere. 

15) Kamuks gamle gård + klipning af træer på Højgårdvej (Arne P.) 

Arne P har kontaktet Kirk-familien angående klipning af træer på Højgårdvej. Han fortsætter med 

Kamuks gamle gård. 

16) Eventuelt. 

Der har været en henvendelse fra nye tilflyttere angående afholdelse af valg ved Årsmødet: Der var 

ikke mulighed for at stille op, fordi det gik for hurtigt. Dette tages til efterretning til næste årsmøde. 

 

Ændret mødetidspunkt fremover: Klokken 19.00 

Næste møde: 10.jan 2023. Forplejning: Edel 


