
 
 

Referat 

Ordinært møde i Grejs Lokalråd den 10.januar 2023 
Tid: Kl. 19.00 

Forplejning: Edel 

Sted: Grejs Kulturcenter 

Afbud: Arne P 

Tilstede: Edel, Anny, Karen, Karsten, Peter, Arne B., Jens Karl, Jens 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af referat fra den 23.11.2022 

Godkendt 

2) Planlægning af nytårskuren (Arne B) 

Mødetid: 18.00 

Indkøb af smørrebrød: Karen: 3 stk til hver. 

Øl og snaps: Edel har the, snaps og øl (overskud fra årsmødet) med.  

Karsten køber: en kasse øl og en kasse sodavand, 2 flasker hvidvin, 2 flasker rødvin, servietter, 

kaffe, mælk til kaffe + småkager + alufolie + fyrfadslys + lighter.  

3) Grejs Bysyn (Arne B) 

Vi skal koncentrere os om 5 – 10 punkter (i modsætning til sidste gang, der endte i sniksnak).  Peter 

lægger noget på de digitale medier, så folk kan melde punkter. 

Peter og Karsten tager kontakt til Kastbjerg mht. tidspunkt og de foreslår, at mødet bliver digitalt. 

4) Hjemmeside og infotavle. Hvordan går overgangen til ny webmaster? (Karen) 

Kenneth er ok rustet til at varetage opgaven. Edel: Finn siger, at alt er gratis for alle ikke-

kommercielle brugere. Betaling til opslagstavlen er frivillig.  

Der mangler oplysning om to hjertestartere på Grejs.dk. 

Hvornår skal vi invitere Emma Norinder til snak om ny hjemmeside? Emma og Kenneth inviteres til 

næste møde d. 9.2. Jens inviterer. 

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

Mail fra Arne P.: varmegruppen: vi vil forsøge at afholde et nyt borgermøde i begyndelsen eller 

midten af februar, hvor både Vejle Kommune og TreFor deltager, og hvor TreFor vil fremlægge 

deres beregninger og tilbud, herunder lang afdragsperiode. 

6) Købmandsbutik, status (Arne B.) 



 
 

Ikke noget nyt. Arne P presser på. 

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

Kommunen mener, at det realiseres i starten af 2023. 

8) Økonomi (Edel) 

I alt kr. 11.009, infotavlen kr. 10925, kr. 976 til Lokalråd. Karsten undersøger stigning i elafgifter, så 

det kan komme med på nytårskuren mhp. eventuel øgning af tilskud til infotavlen. Kenneth har 

lavet en undersøgelse om brug af infotavlen, Karen spørger til resultatet. 

9) Grejs Klimalandsby – nyt? (Edel) 

Fredag d. 17.marts laves et arrangement fra kl. 14 – 18, der er kontakt med Økologiens Have i 

Odder. Der bliver mad på bål. Forslag fra Lokalrådet: Lav kontakt til Grejs Friskole om 

arrangementet. 

Der er brugt 22.000 af de 200.00 kr., der er afsat. 

10) Team Grøn (Karsten, Peter) 

Intet nyt, der er gråt derude. Arne B skal finde ud af, hvad det koster at leje maskiner til pasning af 

stier + hvem der skal passe hvilke stier og grønne områder. 

11) Sti til Hornstrup – status (Arne P) 

Intet nyt fra Arne. Peter: Spejderhytten ved bækken forfalder totalt. Peter hører spejderne om de 

er klar over, hvordan det ser ud. 

12) Etablering af ridesti på Gormsenstien – status (Arne P) 

Intet nyt. 

13) Grejs Byvision (Arne P.) 

Kastbjerg foreslår den 2.2.2023 som mødedag. Emnet tages op til nytårskuren. Arne B spørger  

Arne P. om han vil tage det op på nytårskuren. 

14) Husstandsomdelt oversigt over aktiviteter i Grejs (Peter) 

Peter har et forslag med til mødet i dag: Aktivitetskalender pr. kvartal med aktiviteter og nyheder + 

hilsen til nye Grejs-borgere. Pris ca. kr. 1000 pr. gang. Foreningerne spørges til nytårskuren. 

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

Arne P Skriver, at han har snakket med Kirk familien, der vil lade skoven passe sig selv. Hvilke 

konsekvenser det har, vides ikke. Generer træerne, så er det lodsejernes ansvar at rydde op. 

Gården forfalder. 

16) Eventuelt. 

 

Næste møde: Torsdag d. 9.2.2023. Forplejning: Anny 


