REFERAT  ÅRSMØDE  2010-‐11-‐11  
  
  
  
                              LOKALRÅD  FOR  GREJS  SOGN  
  
I  forlængelse  af  vedtægterne  for  Lokalråd  for  Grejs  Sogn,  dagligt  kaldet  Grejs  Lokal  Råd,  blev  der  præcist  1  minut  før  kl.  19:00  indledt  og  
afholdt  årsmøde  i  Grejs  Borgergård,  Grejs  pr.  Vejle,  
                                                                                                                                                                              tirsdag,  den  25.  oktober  2011      
  
Stor  tilslutning  til  GREJS  BORGER  ÅRSMØDE,  hvor  87  Grejs  borgere  blev  budt  velkommen  af  Formand  Arne  Poulstrup,  der  åbnede  
LokalrĊĚĞƚĨŽƌ'ƌĞũƐ^ŽŐŶ͛Ɛ ƌƐŵƆĚĞƚϮϬϭϭŬů͘ϭϴ͗ϱϵŽŐƚĂŬŬĞĚĞĨŽƌĚĞƚƐƚŽƌĞĨƌĞŵŵƆĚĞ͘  
  
87  personligheder  i  en  Borgergård,  hurtigt  ordinært  årsmøde  med  genvalg  og  4  gode  indlæg  under  eventuelt,  fra  kl.  19:00  til  kl.  20:46  
inklusive  oprydning  ʹ  det  var  godt,  hurtigt  og  effektivt.  Ovennævnte  linjer  kunne  være  referat  nok,  men  er  det  naturligvis  ikke.  
  
Bestyrelsen  var  fuldtallig  med  undtagelse  af  Thomas  Buch  der  var  influenza  ramt.  
  
Arne  gik  herefter  til  årsmøde  iht.  vedtægterne,  punkt  1,    
  
  
1.  Valg  af  dirigent  og  referent  
Bestyrelsen  foreslog  John  Refsgaard  der  blev  valgt.  John  takkede  og  foreslog  som  kompliment  til  det  store  fremmøde  entre  til  årsmøderne  
for  at  hæve  kassebeholdning  i  Lokalrådet,  hvorefter  han  efter  reglerne  erklærede  at  indkaldelsen  ikke  var  helt  lovlig,  idet  der  varslet  1  dag  
for  sent.  Årsmødet  fik  forklaring  om  at  Ugeavisen  udkom  om  onsdagen,  og  årsmødet  var  tirsdag  og  at  der  teknisk  så  var  indkaldt  med  1  
måned  minus  1  dags  varsel,  imod  reglen  om  1  måneds  varsel,  og  årsmødet  besluttede  på  dirigentens  opfordring  at  erklære  årsmødet  
lovligt,  idet  berammelse  af  årsmøde  mellem  1/9  og  31/10  var  overholdt.  
Claus  Mogensen  blev  af  bestyrelsen  foreslået  som  referent,  og  valgt.  
2.  Valg  af  2  stemmetællere  
De  efterhånden  vel  at  regne  stabile  havrebakke  boere,  Edel  og  Skyggebjerg  blev  foreslået  og  valgt,  og  de  havde  aftenens  nemmeste  job.  
Det  fortjente  de  også,  med  de  krigslignende  tilstande  som  Havnebakken,  Rugbakken  og  Holtumvej  gennemgår  for  at  skabe  vand  nok  til  
Søen  og  dermed  Søparken  i  Grejs  ʹ  en  del  af  den  store  udvikling  i  Grejs.  
  
3.  Lokalrådets  beretning  
Formand  Arne  Poulstrup  gentog  igen  glad  takken  for  et  stort  fremmøde,  vi  er  et  lokalråd  og  demokratiske  repræsentanter  søger  vi  at  
varetage  byens  interesser  efter  bedste  evne  hvorfor  et  stort  fremmøde  betyder  meget  for  Grejs  og  dermed  Lokalrådet  for  Grejs,  og  
formanden  gik  derefter  over  i  den  egentlige  beretning  til  Årsmødet  for  Grejs  Lokalråd,  
Tirsdag  den  25.  oktober  2011.  
Grejs  Lokalråd  har  i  det  forløbne  år  efter  bedste  evne  søgt  at  varetage  vores  interesser  over  for  Vejle  Kommune,  der  er  vores  primære  
offentlige  samarbejdspartner.  
Det  har  vi  gjort  i  forbindelse  med  høringer,  som  f.eks.  omkring  Lokalplanerne  for  Grejs,  trafikplanerne  for  området,  og  når  vi  har  været  
indbudt  til  møder  med  Vejle  Kommune,  f.eks.  med  de  lokale  netværk,  projektmagermøde  mv.  
Vi  har  været  i  kontakt  i  flere  omgange  med  kommunen  omkring  vedligehold  af  de  offentlige  arealer,  som  Branddam  og  legepladser;  på  den  
måde  har  vi  holdt  kommunen  fast  på  dens  forpligtelser.  
Det  gælder  også  Grejs  Klipper,  hvor  kommunen  har  lovet  at  vedligeholde  trapper  og  skiltning.    
Sammen  med  Friskolen  har  vi  forsøgt  at  gøre  noget  ved  trafikken  gennem  Grejs,  især  af  Nr.  Bygade.  Det  har  resulteret  i  påmalingen  af  
advarselsskilte  på  Nr.  Bygade  adskillige  steder,  og  det  er  vi  glade  for.  Det  er  ikke  tilstrækkeligt,  men  dog  bedre  end  ingenting.  
Senest  har  vi  været  i  dialog  med  kommunen  omkring  trafikforbedringer  på  Vestermarksvej,  nu  hvor  Friskolen  er  etableret  i  fine  nye  lokaler  
ude  ved  Sportspladsen.  
Vi  har  gjort  indsigelse  mod  vejføringen  øst  om  Vestermarksvej  15  i  forbindelse  med  en  kommende  udbygning  af  området,  for  at  skåne  
beboerne.  Vi  har  meget  kraftigt  påpeget,  at  Vestermarksvej  så  hurtigt  som  muligt  skal  udbygges,  så  den  er  sikker  for  skolebørnene,  og  som  
det  mindste  adskiller  kørende  trafik  og  bløde  trafikanter,  som  skolebørnene  typisk  vil  være.  
For  to  år  siden  fik  vi  en  henvendelse  om  begyndende  småtyverier  og  hærværk  i  Grejs,  der  kunne  tyde  på  en  begyndende  problem  med  
utilpassede  unge  mennesker  i  byen.  Vi  forsøgte  at  stable  et  samarbejde  på  benene  sammen  med  SSP  i  Vejle  Kommune.  Det  strandede  
formentlig  på  grund  af  pengemangel  i  kommunen;  interessen  hos  de  medarbejdere  vi  havde  møde  med  fra  kommunen  var  bestemt  til  
stede.  
Lokalrådet  valgte  i  stedet  at  koncentrere  vore  kræfter  om  at  få  etableret  en  hal  ude  i  forbindelse  med  det  nye  skolebyggeri  på  
Vestermarksvej.  Det  endte  med  etableringen  af  Grejs  Kulturcenter,  som  Lokalrådet  er  vel  repræsenteret  i.  
Alt  i  alt  må  vi  sige,  at  vi  har  et  godt  samarbejde  med  Vejle  Kommune.  
Det  har  også  givet  sig  udslag  i,  at  vi  er  blevet  tildelt  yderlige  kommunal  støtte  på  årligt  10.000  kr.  for  2011,  2012  og  2013.  
På  de  indre  linjer  har  vi  været  optaget  af  at  vedligeholde  vores  to  største  stier,  nemlig  Østerlidestien  og  Gl.  Kirkesti.  Vi  vil  gerne  fortsætte  
udviklingen  af  stisystemerne  i  Grejs,  og  planlægger  at  få  Gl.  Kirkesti  forlænget  i  forbindelse  med  byggemodningen  af  etape  II  af  Grejs  
Søpark  projektet.  
Vi  har  fået  en  henvendelse  omkring  brug  af  Grejs  bakke  som  kælkebakke;  noget  som  gamle  Grejs-‐borgere  kan  huske  som  en  fast  
bestanddel  af  vinterens  udeaktivitet.  Vi  vil  henvende  os  til  ejeren,  for  at  høre,  om  der  kan  tillades  adgang  til  bakken  igen.  Det  forlyder  som  
noget  nyt,  at  der  i  forbindelse  med  Friskolen  vil  blive  etableret  en  multibane,  som  vil  være  åben  for  alle.  
Sammen  med  Borgergården  har  vi  sørget  for,  at  der  bliver  behørigt  flaget  i  Svinget;  det  gør  ikke  indkørslen  til  Grejs  mindre  smuk  og  
præsentabel!  
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Som  mange  husker,  så  havde  vi  en  meget  hård  vinter  sidste  år,  med  mange  dage  med  sne  og  islag.  Det  lagde  sig  på  fortove  og  stier,  og  
mange  grundejere  forsømte  at  holde  deres  del  af  stier  og  fortove  fri  for  sne  og  is  i  dagtimerne.  På  given  foranledning  skrev  Lokalrådet  til  
diverse  grundejerforeninger  for  at  gøre  dem  opmærksom  på  kommunens  krav  til  grundejerne  om  at  holde  fortove  og  stier  fri  for  sne  og  is.    
&ŽƌŚĊďĞŶƚůŝŐǀŝůĚĞƚŚĂǀĞǀŝƌŬĞƚ͕ŚǀŝƐǀŝŝŐĞŶŝĊƌŐĊƌŚĞŶŽŐĨĊƌĞŶ͛ŝƐǀŝŶƚĞƌ͛͘  
Lokalrådet  har  også  taget  initiativ  en  fælles  aktivitetskalender,  som  vi  håber  kan  gå  hen  og  udvikle  sig  til  en  egentlig  Grejs-‐kalender  med  
tiden.  
Til  slut:  alle  mødereferater,  inklusive  Årsmødereferater,  lægges  på  Lokalrådets  hjemmeside.  Bestyrelsesmøderne  er  offentlige,  og  dermed  
åbne  for  alle.  
Og  allersidst:  tak  til  alle  bestyrelsesmedlemmer  for  et  rigtigt  godt  samarbejde,  den  gode  kaffe/te  og  bagværk  gennem  hele  året.  
Arne  Poulstrup  
Formand  for  Grejs  Lokalråd    
Beretning  blev  godkendt  af  årsmødet.  
  
4.  Behandling  af  indkomne  forslag  
Ingen  forslag  
  
5.  Forelæggelse  af  årsregnskab  
Forelæggelse  blev  foretaget  af  Arne  Poulstrup  da  Steen  Frydensberg  havde  dårlig  stemmeføring,  og  forelæggelsen  omfattede  perioden  fra    
1/1  2010  til  31/12  2010.  Indtægt  ca.  46.000  udgifter  ca.  40.000,  og  en  Balance  på  ca.  16000.  Årets  overskud  ca.  10.000  
Regnskab  godkendt.  
  
6.  Valg  af  medlemmer  til  Lokalrådets  bestyrelse,(valg  gælder  for  2  år  ad  gangen)  
Ulige  år:  3  medlemmer    
Arne  Poulstrup,  Niels  Hellmund  Jensen  og  Anders  Midtiby  er  på  valg  ʹ  og  de  stiller  alle  op  for  genvalg  
Andre  forslag:  Ingen.  
Margit  foreslog  at  trække  sig  som  suppleant  for  at  gøre  plads  for  yngre  kræfter.  
Thorkild  kommenterede  spøgfuldt  herom.  Ingen  meldte  sig.    
Lige  år  :  4  medlemmer  
Steen  Frydensberg,  Thomas  Buch,  Thorkild  Bech  og  Claus  Mogensen  har  endnu  et  år  i  valgperioden  
  
7.  Valg  af  2  suppleanter  til  bestyrelsen,  (valg  gælder  for  ét  år  ad  gangen)    
Margit  Clausen  og  Arne  Buch  er  på  valg.  Ingen  yderligere  forslag  
Valgt  
  
8.Valg  af  én  revisor  og  én  revisorsuppleant,  (valg  gælder  for  ét  år  ad  gangen)  
Revisor  Aage  Blom    
Revisorsuppleant  Thorben  Stengaard      
Begge  var  på  valg,  og  også  de  blev  genvalgt  
  
9.  Eventuelt  
Under  eventuelt  var  der  bebudet  nyt  fra  Grejs  Friskole,  Lejerbo,  Grejs  Kulturcenter  og  Grejs  Søpark.  
  
LEJERBO,  John.  Måtte  ud  i  ekstra  licitation,  med  forventning  om  afslutning  på  licitation  1.  november,  Museet  undersøger  i  uge  45,  og  
derefter  går  byggeriet  i  gang.    1/7  2012  første  10  boliger  klar,  de  næste  10  boliger  klar  1/8  og  det  kan  være  at  klarmeldingen  slået  
sammen.  Januar  2012  møde  i  Borgergården  afholdes  af  Lejerbo,  og  der  påbegyndes  udlejningen.  Priserne  forventes  at  blive  for  de  mindre  
boliger  på  95m2  kr.  6500-‐6800  og  for  de  større  105m2  kr.  7000-‐7300  i  husleje.  105  er  på  venteliste  til  20  boliger,  så  meget  positivt.  
Boligerne  er  identiske  med  de  bag  borgergården,  bad  og  soveværelse  dog  her  tæt  ved  hinanden,  og  meget  ældre  og  handikap  egnede.  
  
GREJS  SØPARK,  Niels  H.  Jensen  fremlagde  omkring  Søparken  og  Grejs  Bakker,  og  efter  aftale  med  Chr.  Poulsen  fra  Søparken  havde  Niels  
fået  mail  med  det  han  kunne  fortælle  om  Søparken.  Etape  1  solgt  14,  heraf  7  under  opførsel,  og  2  yderligere  forventes  solgt  snart.  Hus  nr.  
15  er  nøglen  til  og  for  start  af  etape  2.  Vi  håber  at  etape  1  snart  er  solgt  så  vi  kan  få  åbnet  for  etape  2,  og  2  grundsalg  der,  åbner  for  
byggemodning  af  5  grunde,  og  så  går  vi  i  gang.  Byggeriet  starter  således  her  til  forår  2012,  og  priserne  her  er  kun  marginalt  højere.  Med  
held  er  tingene  solgt  til  sommeren  2012.  Byggeriet  tættest  på  Nr.  Bygade  er  ikke  lykkedes  fordi  projektkøber  ikke  godt  nok.  Priseleje  1,5  
for  klar  hus  har  ikke  slået  an.  Butik  under  forhandlinger  men  intet  på  plads.  Tidshorisonten  herfor  ukendt.    
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GREJS  KULTURCENTER  
Også  her  var  det  Niels  der  havde  ordret.  Foreningen  Grejs  Kulturcenter  stiftet  som  forening  først  på  året.  Samarbejde  indledt  med  DGI  
huse  og  haller,  og  i  August  afholdtes  Borgermøde  med  stor  tilslutning  med  mange  forslag.  GKC  fik  for  1  måned  siden  første  udkast  på  ydre  
område,  hvor  GIF,  Hal  og  Skolen  ydre  område  bindes  sammen,  med  stort  fællesområder  med  aktivitets  ting  tilgængelig  for  alle,  alt  med  
højde  for  af-‐  og  pålæsning  til  skole  og  hal  samt  parkering.  Skolen  og  GIF  er  med  i  arbejdet,  og  alle  er  enige  om  linjerne  men  det  kræver  
fleksibilitet  fra  alle  at  nå  den  rigtige  løsning.  Første  skitser  tilrettes,  og  nyt  skitseoplæg  fremkommer  forventet  6/12  og  samtidig  her  med  
skitse  til  selve  hallen  samt  budgetforslag  til  etableringen  og  driften,  og  så  bliver  det  konkret.    
Derefter  Borgermøde  igen,  hvor  der  igen  kan  agiteres  og  drøftes  om  det  foreningen  ved  omhu  er  kommet  frem  til  som  det  rigtige  forslag.  
Arne  Poulstrup  spørger:  Indsamling  hvornår.    
Niels  svarer:  Der  er  tanker,  vi  ved  endnu  ikke  hvad  tingene  kommer  til  at  koste,  vi  vil  gerne  have  så  meget  som  muligt.  Man  går  efter  at  
tegne  en  hal  (red.  et  Kulturcenter)  der  ligner  10-‐12  mio.  kr.  og  når  vi  skal  til  at  rejses  penge,  er  det  ikke  ved  Vejle  Kommune  at  vi  starter  
men  ved  FONDE  og  SPONSORER  og  ved  privat  indsamling.  
Steen  Frydensberg:  Gå  til  Kommunen,  Vejle  Kommune  skal  også  bidrage.  
Niels  svarer:  Realistisk  vi  tror  ikke  på  det,  men  tag  ikke  fejl,  vi  prøver  og  vi  bliver  ved.    
John  tilføjer,  at  hvis  vi  i  Grejs  og  ved  Fonde  og  Sponsorer  finder  6-‐7  mio.  vil  Vejle  Kommune  på  et  tidspunkt  giver  sig  og  bidrage.  Niels  
kommenterer  at  vi  vil  gå  efter  at  have  4  mio.  fra  kommunen,  men  at  Anlæg  ikke  anses  som  værende  det  største  problem,  det  vil  derimod  
være  driften  og  der  skal  Vejle  Kommune  inddrages.  Fælleshuset  (red.  bagerste  del  af  den  gamle  børnehave)  vil  Vejle  Kommune  lukke,  
hvilket  har  stor  negativ  betydning  for  Jagtforeningen,  Ungdomsklubben  og  Lokalhistorisk  forening.  Fælleshuset  får  i  dag  50.000/år  i  
drifttilskud.  Grejs  Kultur  Center  arbejder  naturligvis  for  den  gode  løsning  for  alle,  og  er  bekendte  med  Reglerne  i  forhold  til  hvad  vi  selv  skal  
have  inden  vi  kan  anmode  Kommunen,  herunder  også  til  driften.  
14-‐15  foreninger  i  Grejs  har  meldt  sig  ind  under  fanen  Grejs  Kultur  Center.  Niels  sluttede  af  med  at  opfordre  til  at  man  holdt  sig  orienteret  
via  www.kunturcenteret.dk  
  
GREJS  FRISKOLE  
Johnny  Biel  formand  for  friskolen  fortalte  lidt  om  fortid,  en  smule  om  lige  før  nutid  og  især  om  fremtid.  Johnny  fortalte  fra  hjertet  helt  inde  
fra  og  det  var  både  en  god  fortælling  og  en  god  fortæller,  og  den  gode  kombination  får  man  kun  når  hjertet  er  helt  med.  (Red.  Referatet  
her  tjener  ingenlunde  indlægget  til  hverken  hel  eller  hal  fulde,  kære  fraværende  borger,  her  gik  du  glip  af  et  godt  indlæg).  ͟Hvorfor  gider  I  
at  blive  ved,  var  et  ofte  stillet  spørgsmål  til  Friskolens  bestyrelse,  og  indrømmet  var  de  tæt  på  at  opgive.  Men  bestyrelsen  var  standhaftig  
her  lå  man  med  nøglen  til  starten  på  en  udvikling  i  Grejs,  og  det  var  vigtigt  at  man  var  pioner  i  det  område  af  byfornyelsen.  Mange  har  
ventet  6-‐8  år,  og  det  er  lang  tid,  men  det  har  også  givet  råd  til  at  få  det  rigtige,  ca.  600.000  kr.  opsparet  pr.  år.  Så  man  nu  med  fortsat  god  
økonomi  kan  bruge  13  mio.    
Johnny  gik  derefter  tilbage  til  1988  og  starten  ved  siden  af  Brugsen  i  samme  bygning,  og  frem  til  at  den  nye  skole  på  Vestermarksvej  
åbnede  i  går  (Red.  244/10).  132  elever  fra  0-‐9  og  fra  næste  år  også  med  førskole.  Nutidig  ledelse  og  lærerstab,  15  ansatte,  en  egenkapital  
på  3  mio.  kr.  og  en  rigtig  sund  økonomi.  
9  kl.  ligger  over  karaktergennemsnit,  og  på  sidste  afgangsprøve  med  Vejle  Kommunens  bedste  snit.  Her  er  klar  til  en  FREMTID  som  skole  
med  overbygning  og  eksamen.  Målet  er  at  fastholde  børnene  fra  Grejs  i  Grejs.  Sigte  mål  er  180  elever  max  20  pr.  klasse  og  22  i  de  store  
klasser.  Der  stilles  krav  til  elever  og  forældre  der  starter  efter  0  kl.,  idet  man  ingenlunde  vil  være  en  ͟skraldespand͟  fra  udefra  kommende.  
Vi  skal  gøre  børn  til  hele  mennesker  med  udgangspunkt  i  deres  styrke  sider,  lyd  det  med  sikkerhed  og  ånd  fra  Johnny.    
Hvad  vil  vi  så  med  den  nye  skole?  ʹ  og  4  punkter  nævnt,  og  her  sammenlagt  gengivet  med:  IT  førende,  og  har  købt  smart  boards  (Red.  
elektroniske  interaktive  tavler)  og  trådløs  netværk.  Teknologi  hænger  sammen  med  fremtidens  måde  at  kommunikere,  og  vi  skal  gøre  vore  
børn  dygtigere  til  at  kommunikere  klart  og  præcist  med  alle  mennesker.  Med  udgangspunkt  i  ikke  nødvendigvis  Lærestab  pædagogik,  men  
hvad  kan  mennesket,  skal  der  skabes  HELE  mennesker  ʹ  0  og  6  kender  hinanden  ʹ  fællesskab  er  vore  kultur,  og  FOKUSPUNKTER  er;  Kultur,  
Kommunikation  og  kvalitet.  Rum  opdeling  i  den  nye  skole  tager  højde  for  netop  alle  helheder  med  en  form  for  cirkusmanege  i  midten,  
med  tilknytning  til  alle  lokaler,  med  velvalgt  placering  af  Faglokaler.  Alle  elever  på  skolen  har  en  ͟ven͟.  
Dertil  fortalte  Johnny  om  Legeplads  og  Multiareal.  Samt  det  nye  logo  der  er  en  forlængelse  af  Ruth  Beck͛s  oprindelige  træ,  men  nu  i  nyt  
design,  med  værdi  ord.  
Grejs  friskole  og  byens  Grejs  var  det  næste  emne.  Del  af  udviklingen  i  Grejs  og  første  synlige  bevis  i  det  nye  område.  Forandring  og  
udvikling.  Indvielse  26/11  kl.  13:00  officielle  indvielse  400  mennesker  og  snoren  klippes.  Alle  kan  ikke  deltage  på  dagen,  hvorfor  man  som  
en  del  af  Grejs  Bybillede,    laver  åben  hus  for  resten  af  Grejs  Borgerne,  fredag  2/12  og  det  gælder  for  alle  byens  borgere,  bedste  forældre  
mm.  
Johnny  afsluttede  med  en  fortælling  om  en  lille  pige  der  græd  første  gang  skolen  vandrede  til  det  nye  byggeri,  og  netop  om  årsagen  til  
hvorfor  hun  græd;  ͟DET  her  er  så  flot  og  det  har  de  bygget  til  mig͟  en  afslutning  der  var  meget  rammende  for  Johnny͛s  gribende  indlæg.  
  
Herefter  kom  der  spørgsmål  til  det  Ideologiske  grundlag:  og  svaret  var  det  Grundvigs  Koldske  grundlag,  hvor  man  netop  skaber  hele  
mennesker  men  respekterer  individet.  
Herefter  trafik  sikker  skolevej.  Det  blev  nævnt  at  vi  skulle  have  flyttet  Byskiltet  ud  på  Vestermarksvej,  så  vi  kunne  påberåbe  lavere  fart,  og  
der  blev  nævnt  et  30  km  skilt,  og  med  Lokalrådet  i  spidsen  overfor  Kommunen  skal  der  ske  noget  her.  Der  blev  også  foreslået  Børne-‐Tog,  
en  Gruppe  af  børn  under  ledelse  af  en  af  de  store  elever.  Lokalrådet  arbejder  for  en  decideret  separering  af  biler  og  svage  trafikanter.  
  
Johnny  takkede  af  med  klapsalve  til  lokalrådet,  men  det  var  i  realiteten  Johnny  den  samlede  forsamling  klappede  af.  
  
Med  dette  gode  indlæg  som  aftenens  sidste  takkede  Arne  af,  og  ja,  vi  blev  sendt  hjem.  Årsmødet  var  slut.  
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Formand  Arne  Poulstrup  indkaldte  herefter  samtlige  bestyrelsesmedlemmer  og  suppleanter  til  første  bestyrelsesmøde,  konstituerings  
møde  15.  november  2011  kl.  19:00  i  Borgergården.    
  
Referat  godkendelse  og  underskrift  
  
Vejle,  den  __________________  
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙  
Dirigent  John  Refsgaard  
For  ny  bestyrelses  godkendelse  ved  formandens  underskrift,  Grejs,  den  15.  november  2011  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Grejs,  den__________________  
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
  
  
  
  
  
Formand  
  
Navn  
Konstituering  
Arne  Poulstrup  
  
  
  
Steen  Frydensberg  
  
  
  
Niels  Hellmund  Jensen  
  
  
  
Thomas  Buch  
  
  
  
Thorkild  Bech  
  
  
  
Anders  Midtiby  
  
  
  
Claus  Brink  Mogensen  
  
  
  
Margit  Clausen  
1. Suppleant  
  
  
Arne  Buch  
2. Suppleant  
  
  
  
Der  blev  ved  årsmøde  2010  ikke  ændret  ved  vedtægterne  for  Lokalråd  for  Grejs  Sogn,  men  i  forbindelse  med  forberedelserne  til  årsmøde  
ϮϬϭϬ͕ďůĞǀĚĞƌŬŽŶƐƚĂƚĞƌĞƚĞŶ͟ƵŶĚĞƌůŝŐŚĞĚ͟i  vedtægterne;  nemlig  at  §  6  ikke  var  tilstede  i  vedtægterne.  Det  blev  i  den  forbindelse  
dengang  konstateret  at  dette  aldrig  havde  været  tilfældet,  og  fænomenet  måske  alene  kan  tilskrives  den  oprindelige  forfatters  computers  
automatiske  nummererings  system.  Bestyrelsen  fandt  ikke  at  der  skulle  vedtægts  ændring  til  for  at  rette  denne  trykfejl,  men  at  
bestyrelsen  på  første  konstituerende  møde  måtte  træffe  enstemmig  beslutning  om  hvorvidt  trykfejlen  skulle  forblive  til  almindelig  undring  
mange  generationer  frem,  eller  om  man  skal  rette,  og  underskrive  nye  vedtægter,  og  for  en  god  ordens  skyld  skal  de  gældende  
underskrevne  vedtægter  medbringes  af  ihændehaveren  til  mødet  den  15.  november  2011.  
  
Efter  referentens  bedste  overbevisning  er  det  den  nugældende  tekst  der  er  et  udtryk  for  de  nugældende  vedtægter.  
  
Frit  refereret  af  Claus  Mogensen  den  25.  oktober  2011,  og  endeligt  forfattet  den  14.  november  2011.  
  
  
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙.͙͙͙  
Claus  Mogensen,  sekretær  termin  2010-‐2011  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
/Bilag:  Vedtægter  for  Lokalråd  for  Grejs  Sogn  (tilført  herunder  i  forlængelse  som  side  5)  
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Vedtægter  for  Lokalråd  for  Grejs  Sogn.    
  
§  1  Formål  
Rådets  navn  er  Lokalråd  for  Grejs  Sogn.  
Det  er  Lokalrådets  formål  at  være  bindeled  mellem  Grejs  Sogn  og  Vejle  Kommune.  
Rådets  opgave  er  at  medvirke  til  udvikling  af  det  lokale  samarbejde  og  sammenhold,  fremme  udviklingen  samt  varetage  sognets  interesser  i  
samarbejde  med  overordnede  myndigheder.  
Lokalrådet  skal  indkalde  til  mindst  1  årligt  borgermøde,  samt  forestå  valghandlingerne  og  valg  af  folkevalgte  medlemmer  til  lokalrådet.    
Lokalrådet  skal  være  uafhængigt  af  partipolitik.  
  
§  2  Afgrænsning  
Lokalrådets  virkeområde  er  Grejs  Sogn,  Vejle  Kommune.  
  
§  3  Lokalrådets  sammensætning  
Lokalrådet  består  af  7  medlemmer,  som  vælges  ved  offentlig  valghandling  for  en  periode  på  2  år  
Der  vælges  endvidere  2  suppleanter,  der  kan  inddrages  i  lokalrådet  uden  stemmeret.  
Såfremt  et  medlem  forlader  bestyrelsen  i  løbet  af  valgperioden,  indtræder  dén  suppleant  med  flest  stemmer  for  den  resterende  periode.    
  
§  4  Årsmøde  
Lokalrådet  forestår,  at  der  indkaldes  til  et  årligt  møde,  idet  indkaldelse  sker  med  1  måneds  varsel.  
Årsmødet  afholdes  i  perioden  1.  september  til  31.  oktober  med  følgende  dagsorden:  
  
1.  Valg  af  dirigent  og  referent  
2.  Valg  af  2  stemmetællere  
3.  Lokalrådets  beretning  
4.  Behandling  af  indkomne  forslag  
5.  Forelæggelse  af  årsregnskab  
6.  Valg  af  medlemmer  til  Lokalrådets  bestyrelse,(valg  gælder  for  2  år  ad  gangen)  
Ulige  år:  3  medlemmer    
Lige  år  :  4  medlemmer  
7.  Valg  af  2  suppleanter  til  bestyrelsen,  (valg  gælder  for  ét  år  ad  gangen)    
8.Valg  af  én  revisor  og  én  revisorsuppleant,  (valg  gælder  for  ét  år  ad  gangen)  
9  .  Eventuelt  
  
Møderne  bekendtgøres  i  lokale  medier,  sogneblade  eller  husstandsomdelt  meddelelse  senest  1  måned  før  mødets  afholdelse.  
Når  mindst  50  borgere  skriftligt  anmoder  formanden  for  Lokalrådet  om  afholdelse  af  et  ekstraordinært  møde  med  begrundet  dagsorden,  skal  
indkaldelse  hertil  ske  senest  14  dage  efter  modtagelsen.  
  
§  5  Valg  til  lokalråd  
Valgbar  er  enhver  der  har  fast  bopæl  i  Grejs  Sogn,  og  som  er  fyldt  18  år,  og  samme  personer  er  stemmeberettigede.  
Byrådsmedlemmer  og  kommunalt  ansatte,  der  har  direktørstatus  i  Vejle  kommune,  kan  ikke  vælges  til  Lokalrådet.  
  
§  6  Ansvar  
Formanden  tegner  Lokalrådet  overfor  myndigheder  og  samarbejdspartnere  i  øvrigt.  
Lokalrådet  konstituerer  sig  med  formand,  næstformand,  kasserer  og  sekretær  på  det  konstituerende  møde  efter  ny  sammensætning.  Snarest  efter  
konstitueringen  har  fundet  sted,  meddeles  bestyrelsens  sammensætning  Vejle  Kommune.  
Lokalrådet  indkalder  til  1  årligt  orienteringsmøde.  
Lokalrådet  er  beslutningsdygtigt,  når  mindst  halvdelen  af  rådet  er  til  stede,  herunder  enten  formand  eller  næstformand.  
Lokalrådet  fastlægger  selv  sin  forretningsorden.  
Rådets  møder  er  åbne.  
Lokalrådet  hæfter  kun  for  sine  forpligtelser  med  den  til  enhver  tid  eksisterende  formue.  
Der  påhviler  ikke  rådets  medlemmer  nogen  personlig  hæftelse.  
  
§  7  Kassereren  
Kassereren  fører  regnskab  over  Lokalrådets  midler.  
Regnskabet  følger  kalenderåret.  
Regnskabet  forelægges  Lokalrådet  ved  første  møde  efter  regnskabsafslutningen.  
Der  søges  tilskud  til  Lokalrådets  drift  hos  Vejle  Kommune.  
Regnskabet  skal  godkendes  af  Vejle  Byråd.  
  
§  8  Sekretæren  
Sekretæren  skal  føre  beslutningsprotokol  over  møderne.  
  
§  9  Vedtægtsændringer  
Ændringer  af  disse  vedtægter  kan  ske,  når  ¾  af  de  afgivne  de  fremmødte  stemmer  for  ændringerne.    
Indkaldelse  sker  efter  bestemmelserne  i  §  4.  
Vedtægter  og  vedtægtsændringer  skal  godkendes  af  Vejle  Byråd  
  
§  10  Ophævelse  
Lokalrådet  kan  ophæves/nedlægges  på  et  specielt  indkaldt  møde  med  kun  dette  ene  punkt  på  dagsordenen,  og  når  2/3  af  de  fremmødte  
stemmeberettigede  stemmer  herfor.  
Lokalrådets  formue  ved  eventuel  ophævelse  skænkes  til  almene  formål  i  lokalområdet  Grejs  Sogn.  
  
Således  vedtaget  på  stiftende  generalforsamling  i  Grejs  Borgergård  
den  23.  november  2005,  
med  ændringer  på  Årsmødet,  den  7.  oktober  2008  og  6.  oktober  2009.  
Dirigent:  ....Darling  Vesterholm  (Årsmødet  7/10-2008)  
Dirigent:.....John  Refsgaard  (Årsmødet  6/10-2009)  
  
  
Formand  Arne  Poulstrup  
'LULJHQW««-RKQ5HIVJDDUG cUVP¡GHW-2010)    Administrativ  ændring  besluttet.                                                      «««««««««««««««««««««««««.  
Dirigent:,,,,,John  Refsgaard  (Årsmøde  25/10-2011)  Administrativ  ændring  gennemført  af  sekretæren  2010,  ved  formanden  signatur  herover  på  
nærværende  således  at  §  6  tilført,  ved  at  flytte  7  til  6  og  så  fremdeles  indtil  11  forsvandt  og  blev  til  10.  
FORTSAT  
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