
 
 

Referat 
Ordinært møde i Grejs Lokalråd den 9.februar 2023 
Tid: Kl. 19.00 

Forplejning: Anny. 

Afbud: Karen, Karsten 

Tilstede: Edel, Anny, Peter, Arne B., Jens Karl, Arne P., Jens 

Gæst: Finn Bjerrisgård 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af referat fra den 10.1.2023 

Godkendt. 

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

Besøg af Finn Bjerrisgaard, eventuelt ny web-master  

Finn vil gerne være webmaster. Vi byder ham velkommen. Finn tager selv kontakt til Finn Moesborg 

mhp. at blive sat ind i sagerne og få relevante koder.  

Emma kom desværre ikke.  

3) Evaluering af Nytårskuren. 

Alle væsentlige foreninger var repræsenteret. Dog var ikke alle grundejerforeninger med. Arne P. 

finder ud af, hvilke nye grundejerforeninger, der er kommet til i Grejs. Der er nok snaps til næste 

års nytårskur. 

4) Grejs Bysyn. Afventer dato for bysyn. Peter og Karsten tager sig af det. 

5) Grejs Byvision. Arne P. Referat fra mødet med interessenter og Vejle Kommune d. 2.februar 2023. 

Der er to ting i det: 1. Der er penge til projektet. 2. Kommunen føler sig bundet af det, der ønskes 

fra borgernes side. Der var opstartsmøde d. 2.feb. med deltagelse af GDIK, Menighedsrådet, 

Ungdomsklubben, Friskolen og Lokalrådet.  

Den 2.3. vil kommunen gå en tur rundt i Grejs sammen med Skolen og Lokalarkivet for at få et 

overblik over, hvilken type by Grejs er.  

Herefter vil Kommunen finde tre temaer, der skal diskuteres på et borgermøde den 11.4 kl. 19 – 21. 

Her vil der være workshops med mad og drikke. Herefter tager kommune over og opstiller en 

byvision for Grejs. Kommunen står bag borgermødet med arrangement, information til borgerne og 

financiering. 

Arne P er tovholder for Lokalrådet. 

6) Hjemmeside og infotavle. Ny webmaster? (Karen) 



 
 

Udgår. 

7) Fjernvarme til Grejs – initiativgruppens opdatering + planlægning af borgermødet d. 27.februar 

2023 (Arne P.) 

Borgermødet d. 27.feb kl. 19.00: Formanden for Trefor Helge S. Hansen repræsenterer Trefor og 

stiller op til spørgsmål bl.a. om økonomi mv.  

Anny sørger for isvand. Jens hjælper med opstilling af borde og stole i selskabslokalerne. 

Varmegruppen er udvidet med et nyt medlem fra Grejs + et fra Hornstrup. 

8) Købmandsbutik, status (Arne B.) 

Ang. lokalplan, så har Arne P kontaktet formanden for Udvalget for Teknik og Miljø, der vil kontakte 

Grejs Lokalråd, når der er nyt. 

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

Intet nyt fra Kommunen. 

10) Økonomi (Edel) 

Lokalrådet:   -1816,- kr           Infotavlen:  9178,- kr            I alt: 7362,- kr 

11) Grejs Klimalandsby – nyt? (Edel) 

Event om klima fredag d. 17.marts kl. 14 – 18 ved Grejs Kulturcenter.  

Foredragsholder fra Økologiens Have i Odder, der holder to foredrag på dagen. Naturvejleder Finn 

Lillethorup kommer med en stand for børn. Lilly Jeppesen demonstrerer pileflet. Private, 

boligforeninger og grundejerforeninger tilbydes en gratis startpakke til etablering af kvashegn. 

Mad over bål ved spejderne, der (måske) gerne vil hjælpe til – mod betaling. 

Kvashegnet ved KC forlænges. 

Gruppen er nu på 6 deltagere. 

12) Team Grøn (Karsten, Peter) 

Intet nyt. 

13) Sti til Hornstrup – status (Arne P) 

Udsat 

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

Udsat 

15) Husstandsomdelt oversigt over aktiviteter i Grejs (Peter) 

Oversigten blev ikke præsenteret på nytårskuren. Peter har søgt i Strakspuljen om penge til 

projektet. Der afventes svar. 

16) Eventuelt 

Intet. 



 
 

OBS, OBS. Næste møde: Den oprindelige dato for mødet er ændret til: onsdag d. 19.4.2023. 

Forplejning: Arne P 

Afbud til næste møde: Jens Karl. 


