Referat fra Grejs Lokalråds årsmøde d. 6.10.09
1. Valg af dirigent og referent
John Refsgård blev valgt som dirigent og Kim V. Laursen som referent.
John kunne konstatere, at mødet var rettidigt varslet.
2. Valg af 2 stemmetællere
Claus Mogensen og Anders Midtiby blev valgt.
3. Lokalrådets beretning.
Formand Arne Poulstrups beretning:
John takkede for beretningen. Der var ros fra Landdistriktsudvalget i Vejle Kommune. Vi er
nogle af de mest aktive.
Spm. Fra salen: Hvordan vil I bruge de bevilgede penge til byforskønnelsen? Vi vil
forskønne de grønne arealer ved Møllehusvej/Sdr. Bygade med bla. Bænk, træer, forårsløg,
evt. en lille skulptur.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var 2 forslag om ændring af vedtægterne:
1. Forslag om at årsmødet fremover skal afholdes indenfor perioden 1. september til
31. oktober. Det blev godkendt.
2. Forslag om at ændring af en suppleants indtræden i bestyrelsen – der blev godkendt
følgende formulering: ”Såfremt et medlem forlader bestyrelsen i løbet af
valgperioden, indtræder den suppleant med flest stemmer for den resterede periode.
5. Forelæggelse af årsregnskab
Steen Frydesbjerg gennemgik kort regnskabet. Ca. 9.500 kr. i banken og 350 kr. i kontanter.
Regnskabet godkendt uden yderligere bemærkninger.
6. Valg af medlemmer til Lokalrådets bestyrelse (valg gælder for 2 år ad gangen)
Ulige år: 3 medlemmer og lige år: 4 medlemmer
På valg er: Arne Poulstrup, Niels Helmund Jensen og Kim V. Laursen
Arne Poulstrup og Niels Helmund Jensen var villige til genvalg, mens Kim V. Laursen
ønskede at stoppe. Anette Biehl genopstillede heller ikke (var kommet ind i bestyrelsen som
suppleant).
Der blev foreslået genvalg af Arne og Niels. Endvidere blev Anders Midtiby foreslået som
kandidat til Lokalrådet.
Alle 3 enstemmigt valgt til bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (valg gælder for ét år ad gangen).
Thomas Buck og Claus Mogensen blev valgt. Thomas er 1. suppleant (fik flest stemmer)
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant (valg gælder for ét år ad gangen)
Der var genvalg af Aage Blom (revisor) og Torben Stengaard (revisorsuppleant).
9. Eventuelt

Hans Bak opfordrede Lokalrådet til at deltage i konkurrence om, at blive Årets Landsby.
Dertil kunne Arne P. tilføje, at vi havde fremsendt materiale om Grejs, og foreslået, at Grejs
skulle være Årets Landsby.
Arne rettede en tak til dem, der nu havde ladet sig vælge ind i bestyrelsen. Og tak til John
som dirigent.
John takkede for fremmødet.
Hermed var Årsmødet slut.

Referent: Kim V. Laursen

