
Nytårskuren 25.jan. 2023. 

Referat. 

Lokalrådet: v. Arne Buch bød velkommen til Nytårskuren. 

Efter en hyggelig indtagelse af smørrebrød, øl og snaps fortsatte nytårskuren med runden, hvor 

foreningerne efter tur fortalte om deres virke. 

Lokalrådet: Jens Kristensen, sekretær. Referent i dag.  

Grejs Vandværk v. Jakob Kirkegård, Troels Beckmann: Holtum er inddraget i Grejs Vandværk. Antal brugere 

er øget med 30 % pga. de mange ny tilflyttere. Vandværket vil lave små målestationer rundt i byen, specielt 

på Vesterbakken, hvor rørene er 60 år gamle, så man kan følge vandforbruget. Ligeledes føres de 

individuelle målerne ud til vejkant. Enkelte utætheder i vandrørene i Grejs er udbedret. Ny vandindvinding 

på 90.000 m3. 

Lokalrådet v. Arne Poulstrup 

Landsbyvision for Grejs: Langsigtet plan for Grejs: stisystemer, skolefaciliteter, tiltag for ungdommen, for 

seniorer mv. Møde om byvision: 2. feb. kl. 17 – 19 i KC. Meget vigtigt: Alle foreninger, råd mv. inviteres til 

intromøde.  

Varmegruppen: 27.feb er der borgermøde med deltagelse af Trefors formand Helge ?, hvor bl.a. prisen for 

tilslutning kommer til diskussion mv. Desuden deltager en kommunal embedsmand Christina Holmbjørn, 

som var oplægsholder på det første borgermøde om fjernvarme til Grejs.  

Lokalrådet: Anny Gosvig: Sidder i SeniorSundSammen (Sundhedscafeen) sammen med Judith, Anne Mette, 

og Arne P. Cafeen afholder foredrag om seniorlivet 5 – 6 gange om året om eftermiddagen.  

Beboerforeningen ”Sønderbyparken”: Thorkild Beck formand), Villy Schytz:  Der er en venteliste på 16, 

men når der er ledige boliger, svinder listen betragteligt ind, idet mange interesserede ikke er klar til at 

flytte. 

Villy Står for udlejning af Kulturcenterets festlokaler. 

Grejs Friskole: Karina Døssing, skoleleder: Arbejder med at få gang i den nye værkstedsbygning og komme 

tilbage hverdagen efter corona. Fint samarbejde med Borgerforeningen om Syng, Spis og Snak.  

Skal finde en balance i forhold til det stigende antal børn og skolens størrelse. En del børn er skrevet op på 

venteliste. 

Henrik Gormsen, bestyrelsesformand: Ikke for nuværende udvidelsesplaner, for ikke at blive for stor en 

skole.  

29.3. generalforsamling, hvor skolekredsen har indflydelse. Kontakt med Vejle Kommune om et areal tæt 

på skolen, der kan bruges til udeleg, bistader mv. 

Grejs Menighedsråd: Else Berg, Pernille Moesborg (formand): Udfordret af de stigende elpriser, idet kirken 

er opvarmet ved el. Indført åben kirke, hvor man kan komme og nyde stilheden, eftertænksomhed. En 

visionsdag for hele sognet måtte aflyses pga. manglende tilslutning. Frivilligfesten blev aflyst i 2021, men 

ikke 2022. Der er ryddet op i Lapidariet. 



I 2022 har der været Provstesyn med små lapperier til følge.  

Samarbejdet blandt de ansatte og frivillige omkring Grejs Kirke er meget velfungerende. 

Grejs Ungdomsklub: Anne Mette Johansen: Mangler lokaler, men ellers en velfungerende klub. Siden 

corona har der ikke været klubaftener. 

Grejs Friskole SFO: Janus Bach-Nielsen: Overvejer og arbejder på fritidstilbud for de lidt større børn. Ønsker 

et samarbejde omkring etablering af legefaciliteter for børnene. 

Lokalrådet: Karsten Kring: Prisen for Infostanderen er uændret på trods af stigende elpriser. Der er indført 

sparetiltag. 

Borgerforeningen: Cathrine White Schmidt, Judith Pedersen (formand): Borgerforeningen har afholdt en 

række arrangementer bl.a. Syng, Spis og Sang sammen med Grejs Friskole, Sct.Hansaften med Spejderne. 

Egne arrangementer: Fastelavn, naturvandring, fællesspisning. Desuden dannelse af Grejs Musikskole 

sammen med Friskolen – fuldt booked med elever.  

Kommende arrangementer: bl.a. fællesspisning, men kun hvis der er nogle, der vil være med til at lave 

maden og stille op. Det er ikke muligt for bestyrelsen at stå for det selv. Fastelavnsfest og naturvandring. 

Paraply for byfesten i form af overtagelse af regnskabet, for SeniorSundSammen og for Grejs Musikskole. 

Foreningen vil gerne være paraply for nye initiativer. Opfordrer til at melde sig ind i foreningen. 

Der kommer ikke en husstandsomdelt seddel med aktiviteter. 

Grejs Kulturcenter: Bo Danielsen, formand: Fuld knald på efter corona. Tørfisk arrangement med fuldt hus. 

Byfesten omkring KC evalueres. Julemarked var en succes. Der er plantet 1.2 km læhegn udenfor KC med 

fin opbakning af byen folk. Stedet drives ved Villy og Katrine med fremvisning med stor udlejning af 

festlokalerne. Mulle hjælper med pedelaktiviteter. Bonnie tager rengøring. Bestyrelsen tager resten.  

Der er en del omkostninger ved at drive stedet. Solcellerne på taget har vist sig at være en rigtig god 

forretning. Alt i alt har det været et godt år. 

Tina Skree: Planlægger at afholde åbent hal arrangementer for hele familien. Julemarkedet afholdes på én 

dag. Bjerget skal indvies i forbindelse med byfesten, der afholdes på samme måde som sidste år omkring 

KC. Byfestudvalget består af 5-6 personer. 

GDIK: Jesper Pedersen, Mikkel Bo Mikkelsen (formand): Stadion i Grejsdalen er kommet op at køre, 

renoveret. Foreningen udvides og udvides. Gymnastikafdelingen afholdt for første gangen stor opvisning i 

Grejsdalshallen. Padelbanen er en stor succes med 134 medlemmer. 1393 registrerede medlemskaber. 

Renovering af omgivelserne omkring det gamle klubhus.  Man mangler en leder til holdfittnes. 

Pickleball, der er et helt nyt spil i DK, begyndes der på i den kommende sæson. 

Der er afholdt en klubdag for trænere og folk. 

Niels Helmund: Der etableres en legeplads ved klubhuset i Grejsdalen. Desuden laves en fodboldgolfbane 

tæt ved KC – frit tilgængelig. Grejsdalen Venner har givet et tilskud til disse to projekter. 

Borgergården kan eventuelt lejes til GLUK. Foreløbige beregning viser, at GLUK kan få ca. 12000 kr. i tilskud. 

Grejs Aktivitetsklub: Robert Albrectsen, næstformand: 30 medlemmer, flest kvinder.  



Tøsetripperne: Grete Vestergård: Ca. 25 damer, biografklub, laver bankospil i forbindelse med byfesten, 

står for frokost om lørdagen ved byfesten, hjælper de valgtilforordnede, laver mad til julemarked. 

Overskuddet er brugt til bl.a. flagstangen ved svinget. 

Grejs Lokalhistorisk forening: Karen Berg, formand: laver hvert år et årsskrift, i år handler det om Brugsen i 

Grejs. Har travlt med at arkivere nutiden, så men kan sende fotos af noget, men synes skal bevares for 

eftertiden. 

Elizabeth Poulsen: Er ved at lave bøger med avisudklip fra Grejs. Opfordrer til, at man overgiver billeder fra 

Grejs til Arkivet. 

Spejderne: Carina Dølby, gruppeleder: Gøgereden skal renoveres, fordi den nu er faldefærdig, men der håb 

forude. Spejderne har selv sparet penge op til renoveringen, og der er lagt planer herfor. Arrangerer tur for 

de store spejdere til LA i USA i 2024. Spejderne vil derfor gerne modtage donationer eller udføre et stykke 

arbejde – mod betaling. Ny spejderopstart 21.aug. 

Bitten Andersen: I år har spejderne været en del af byfesten og vil fortsætte med det. Har lavet Sct. Hans 

sammen med Borgerforeningen med stor succes. Har haft 30 spejdere på den store landslejr. Kommer 

rundt med de grønne affaldsposer. Sælger juletræer og tak til de mange, der køber hos spejderne. 

Loppemarkedet giver mange penge. 

Hvert år inden uge 1 vil spejderne gerne tage sedler med fra foreninger. 

Medlemmer fra 4 skoler, bor i 10 forskellige byer.  

Tak til alle der har bidraget til spejderne. 

Klimagruppen: Edel Pedersen: Nyt arrangement om kvashegn med foredrag og bålmad. 

Sp: Hvad med butik i Grejs? Svar Arne Buch: Der mangler stadig en lokalplan for området. Sagen ligger ved 

kommunen, men der kommer en butik til Grejs. 

Borgerforeningen: Judith Pedersen: Borgerforeningen har indkøbt 70 eksemplarer af den nye 

Højskolesangbog. Bøgerne står i depotrummet og er til fri afbenyttelse ved arrangementer, møder og 

private fester i Kulturcenteret.  

 

Således opfattet af 

Jens Kristensen 

Sekretær i Grejs Lokalråd. 

 

 

 

 


