Referat af Årsmøde i Lokalrådet, tirsdag den 7. oktober 2008.
Dagsorden:
1. valg af dirigent og referent:
Darling Vesterholm blev valgt til dirigent. Arne Poulstrup blev valgt til referent.
Darling Vesterholm takkede for valget og konstaterede at Årsmødet var lovligt indkaldt.
2. Valg af to stemmetællere: Villy Refsgaard og Jesper Salling.
3. Lokalrådets beretning:
Formanden aflagde mundtlig beretning, og omtalte følgende:
Det er 3. år i træk at Lokalrådet afholder årsmøde, dog første gang med så lille
fremmøde, som han dog mente skyldtes det store Borgermøde for en uge siden, hvor
det helt store emne omkring Helhedsplanen blev grundigt drøftet. ( I alt 11
fremmødte, foruden bestyrelsen).
Formanden omtalte det gode samarbejde med Vejle Kommune omkring Helhedsplan,
trafikudvikling, byudsmykning m.m. Formanden omtalte at, ét medlem af bestyrelsen,
Steen Frydensberg er medlem af LAG (LokalAktivitetsGruppe), som skal fremme
udviklingen i lokalområderne. Formanden omtalte at Vejle Kommune har haft stort
udbytte af måden hvorpå borgerne har været inddraget i udviklingen af helhedsplaner
og lokalplaner. Denne model vil danne model for kommunens videre planlægning og
borgerinddragelse i de mange andre lokalsamfund.
Formanden omtalte Haludvalget, nedsat af Lokalrådet, med syv medlemmer (fra
Borgergården, Idrætsforeningen, Friskolen og Lokalrådet). Der har været tale om en
svær fødsel, hvor der i første omgang kom nej til for-projektet fra Vejle Kommunes
side. Formanden omtalte, at nu hvor Helhedsplanen forventes at blive vedtaget i år,
kan vi forudse, at Friskolen får godkendt planerne for udflytningen til Vestermarksvej,
hvorefter halprojektet kan blive aktuelt igen. Der blev under alle omstændigheder
givet positive signaler fra Vejles borgmesters side til at Grejs endelig kan få sin hal.
Omkring stierne i Grejs og omegn har vi fået opfordring til at lokalisere gamle stier,
få aftalt brugsret med lodsejerne og derpå få dem renoveret. Således er stien fra
Møllehusvej til Østerlidevej blevet renoveret og indviet, mens et stort stykke af den
gamle kirkesti fra Vestermarksvej til Grejsbjergvej er godt på vej til at blive gjort
færdig.
Omkring projektet for byforskønnelse, så har vi haft kontakt til en landskabsarkitekt,
som har udarbejdet forslag. Nogle af disse forslag vil Lokalrådet søge at få realiseret,
bl.a. ved at søge diverse puljer og fonde om penge.
Hjemmesiden fungerer, ligesom Velkomstfolderen er blevet færdig. Den skal dog
formentlig allerede nu revideres.
Lokalrådet har været repræsenteret til Byfesten, med god dialog med borgerne i Grejs.
Trafikregulering i Grejs: Lokalrådet håber på at vi kan få en aftale med kommunen
om at få foretaget trafikdæmpning og fodgængerovergang på Nr. Bygade. Desuden
arbejder Lokalrådet på at få en cykelsti langs Grejsvej, gennem Grejs og helt ind til
cykelstien på Grejsdalsvej.
Folderen ”Visioner for Grejs” vil blive revideret og fornyet med de vedtagne planer
for Grejs.

Formanden omtalte de muligheder for centerdannelse i Grejs, der gives, når
Helhedsplanen besluttes og Friskolen formentlig udflytter. Lokalrådet har været aktiv
ved at indsende planer og forslag til kommunen.
Økonomi: I kassererens fravær kunne formanden oplyse, at Lokalrådet i år har fået
20.000 kr. til drift af Vejle Kommune, i 2009 er beløbet på 15.000 kr. og i de følgende
år vil det være på 10.000 kr. Desuden har vi fået tilskud til velkomstfolder og ca.
30.000 kr. til renovering af stien til Østerlidevej.
Formanden takkede medlemmerne af bestyrelsen for godt samarbejde og en stor
indsats. Han udtrykte også en stor tak til borgerne for den opbakning til de aktiviteter,
som Lokalrådet tager initiativ til.
I øvrigt henvistes til den skriftlige beretning, som er at finde på Lokalrådets
hjemmeside.
Der udspandt sig en livlig diskussion både om hal, helhedsplan stierne i Grejs.
Beretningen blev herefter godkendt.
4. Forslag til vedtægtsændringer:
a. Forslag fra Inger Marie Larsen omkring suppleanter: ” To suppleanter skal vælges
for ét år ad gangen”. Alle fremmødte stemte for, og er herefter vedtaget. Herefter nyt
punkt 7.
b. Forslag om valg af revisor: ”Valg af revisor og revisorsuppleant”. Alle fremmødte
stemte for. Herefter nyt punkt 8. ”Eventuelt” bliver nyt punkt 9.
c. Forslag til at Lokalrådets bestyrelse skal tage initiativ til at diskutere mulighederne
for at anvise yderligere områder til byudvikling, øst og syd for Grejs. Forslaget blev
enstemmigt vedtaget.
5. Forelæggelse af regnskab: Lokalrådet har i kassebeholdningen: 5,769 kr. Desuden 5.000 kr.
til gode til byfornyelse hos Vejle Kommune.
6. Valg til Lokalrådet af fire medlemmer: følgende blev valgt: Anette Bihl, Thorkild Beck,
Steen Frydensberg og Inga Lynggaard. Valg af suppleant (nu for ét år): Thomas Croft
Buck. Bitten Andersen fortsætter som suppleant for yderligere ét år.
7. Valg af revisor: Åge Blom, valg af revisor suppleant: Torben Stengaard.
8. Eventuelt: diskussion om fortov til Kirken, begrænsning af trafikken gennem Grejs, specielt
af tung trafik, nu hvor der kommer en ny motorvej til aflastning af A13, samt
tilslutningsvej ud omkring kirken til Holtumvej, nybyggeri af Friskolen, bygning af
hal.
Hermed sluttede Årsmødet, og formanden takkede dirigenten for god ledelse af mødet, og
deltagerne for fremmødet.

