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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  

 

1. Valg af dirigent og referent  

a. John Refsgaard valgt til dirigent 

b. Pia Brejner valgt til referent  

 

2. Valg af 2 stemmetællere  

a. Ruta Bæk og Maria Hedegaard 

  

3. Lokalrådets beretning  

a. Bestyrelsens årsberetning fremlagt ved Formand Arne Poulstrup  

(den skriftlige beretning er langt i forlængelse af Årsmødereferatet). 

b. Kommentar til beretningen 

 Skiltet med 30 km/t ved den gamle Brugs er blevet fjernet 

 Bumpene på Vestermarksvej er for små 

 Ingen bump mellem Bindeleddet og til skolen – der køres meget 

stærkt 

 Der ønskes optegnet cykler på cykelstierne på Vestermarksvej, 

da børnene cykler midt på vejen 

 Når der opstilles en Info-stander, er der behov for ordensregler, 

så informationerne nedtages igen 

 Spørgsmål til, hvordan det går med at få bedre mobildækning i 

Grejs – der blev henvist til Grejs Antenneforening 

 John Refsgaard orienterede om, at der i Vejle Kommunes 

indeværende budget ikke er penge til den aftalte cykelsti mellem Grejs og 

den nye motorvej. Kommunen har fået 14 dage til at komme med en 

løsning, så anlæggelsen af cykelstien kan komme i gang 

 John Refsgaard takkede for den store opbakning, der har været 

til ham gennem hans tid som lokalpolitikker. Og lovede fortsat at vil 

bakke op om Grejs, selvom han forlader lokal politik 

 

4. Indkomne Forslag  

a. Ingen indkomne forslag  

 

5. Regnskab 2012 

a. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Pia. Regnskabet blev fremvist med behørig 

revisor underskrift.  

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  

a. Foreslået Arne Poulstrup og Vibeke Overgaard Madsen – begge blev valgt og 

ingen ønskede at stille op til den sidste bestyrelsespost. 



 

7. Valg af 2 Suppleanter for 1 år  

a. 1 supp Karsten Kring, 2 supp Arne Buch foreslået og valgt  

 

8. Valg af Revisor og Revisorsuppleant  

a. Revisor Darling Vesterholm og Revisor suppleant Hans Bach – foreslået og 

valgt  

 

9. Eventuelt  

a. Intet 

 

10. Generalforsamling afsluttes.  

a. Arne Poulstrup takkede John Refsgaard for endnu et år med dirigent stokken, 

og herefter overgik årsmødet til det annoncerede emne vedrørende kriminalitet 

ved besøg fra Det Kriminalpræventive Sekretariat fra Østjyllands Politi 

 

 

 
 
Formandens Skriftlig beretning til Årsmøde for Grejs 
Lokalråd, 2013 
 
Beretningen er opdelt i temaer, som fremhæver de vigtigste af vores arbejdsindsatser. 
 

1. Lokalrådet skal bl.a. virke for hele Grejs og betragter sig som det officielle talerør 
for Grejs og ’grejserne’. Derfor ser vi også en opgave i at samle foreningerne en 
gang om året, og få en diskussion om fælles opgaver. Derfor afholdt vi vores 
’nytårskur’ den 22. januar, hvor stort set alle foreninger var mødt op. Vi havde en 
åbenhjertig diskussion om ’Brugsen’, der stod til at lukke få dage senere, om 
mulighederne for at få bygget en multifunktionel hal – vores kulturhus-, et sted at 
opslå nyheder og meddelelser, m.m. Vi forsøger også at få foreningerne til at 
koordinere deres aktiviteter, bl.a. ved at annoncere dem på vores hjemmeside: 
grejs.dk 

 
2. Så er der Brugsens lukning. At vi har mistet vore dagligvarebutik har virkeligt 

ligget os på sinde. Også fordi vi samtidigt mistede vores posthus, kontant-
automat og vores medicinudlevering – og ikke mindst samlingssted. Vi 
undersøgte i en forbindelse, om der var problemer med at få hentet eller bragt 
medicin ud i Grejs, især hos vores ældre medborgere, for så ville vi forsøge at 
finde en løsning. Det viste sig, at ’grejserne’ stort set selv havde løst problemet og 
fundet løsninger. Der er blevet taget adskillige initiativer til at forsøge at finde en 
erstatning. Brødrene Poulsen vil jeg gerne rose for deres aktive søgen efter en 
mulig dagligvarekæde til at bygge eller leje grunden ved rundkørslen. Uden held, 
indtil nu. Lokalrådet har haft flere følere ude, bl.a. i samarbejde med ejeren af den 
gl. Brugsbygning, Brian Søgaard. Også uden held indtil videre. Vi fik lavet en 
brugerundersøgelse under Byfesten, og det gav os et fingerpeg om hvad 
’grejserne’ ønsker sig af dagligvarebutik. Så tak til alle, der gav deres besyv med. 
(31% svarede: discount, økologi, med lokalt posthus og medicinudlevering).Vi vil 
bruge informationerne aktivt. Alle vi har været i forbindelse med har vist 
forståelse og samarbejde, men endnu uden at det har båret frugt.  

 



3. Så er der problemet med, at vi ikke kan slå informationer og meddelelser op. Det 
har vi fundet en løsning på. Vejle kommune har givet os tilskud til at vi kan sætte 
en infostander op ved den gl. Brugs. Så det vil vi gøre. 

 
4. Grejs Kulturcenter; de har deres egen forening, bestyrelse, hjemmeside osv. Så de 

vil ikke blive nævnt yderligere. Ud over at sige, at det er i vores alles interesse, at 
vi støtter op om at få kulturcenteret etableret. Til Byfesten blev der indsamlet 
rigtigt mange penge. Og senest i forbindelse ved indvielsen af den nye Herning-
motorvej, hvor vi lejede et helikopterfirma til at lave rundflyvninger omkring 
Grejs og omegn, fik vi yderligere 6.000 kr i kassen.  

 
5. Trafikken i Grejs har været et stort emne det seneste års tid. Vi har været 

bekymret for den nye ’skolevej’ ad Vestermarksvej. Det første udkast til en 
ombygning til sikring af de bløde trafikanter blev forkastet af politiet. Andet 
udkast godkendt og endelig i eftersommeren stod den færdig med dobbeltrettet 
cykel-/gåsti. Vi har fået en langt bedre og sikrere skolevej. Vi har også været 
bekymret for, om den nye motorvejstilslutning ville give mere og tungere trafik 
gennem Grejs. Det ved vi ikke endnu; det må tiden vise. Selve motorvejen er jo 
lavet enormt flot, og nu har vi jo nærmest motorvej til Bilka. Desværre har Vejle 
Kommune glemt at lave tilslutningen og afslutningen af cykelstien mellem 
motorvejen og Grejs By. Det regner vi med at kommunen retter op på hurtigst 
muligt. 

6. Endelig har vi vores stisystem. Igen i år det været nødvendigt at bruge mange 
ressourcer på at vedligeholde Østerlidestien; vandpresset fra bakkerne er 
vanskeligt at kontrollere. Vejle kommune har igen været generøse og bevilge 
pengene til, at en entreprenør sammen med lokalrådets frivillige har lavet 
aflastninger for vandet. Nu håber vi det kan holde en rum tid. Den 17. august 
afholdt vi Store Stidag, hvor 20 frivillige gjorde såvel Østerlidestien som Gl. 
Kirkesti i stand. Især den gamle kirkesti fik en ansigtsløftning med en række nye 
trin på trappen. En del ’grejsere’ har udtrykt beklagelse over kæderne i 
Højgårdskoven, som den nye ejer har sat op. Vi har undersøgt sagen, bl.a. i Vejle 
Kommune og Naturstyrelsen, der kan meddele, at det er lovligt for ejeren at sætte 
kæder op, for at forhindre kørende trafik. Men som hidtil, så har alle adgang til 
skovene mellem solopgang og –nedgang, forudsat at man følgerne stierne, har 
hunde i snor osv. 

 
7. Kommunikation: vi har uddelt en velkomstfolder til alle. Det gjorde vi i januar 

måned. Vi har uddelt ’flyers’, når vi havde vigtige ting på programmet, og 
sammen med hjemmesiden, grejs.dk og den tilsvarende Facebook-side har vi 
forsøgt at kommunikere bedre. Mange modtager nu nyhedsbreve gennem deres 
mail-adresser. Vi synes selv at vi er blevet bedre til at informere, og synes at vores 
hjemmeside er blevet pæn og ordentlig. Mange tak til vores ihærdige webmaster 
Finn Moesborg for hans utrættelige indsats for at gøre hjemmesiden attraktiv og 
opdateret. Det daglige besøgstal er nu oppe på over 100. 

 
8. Lidt forskelligt: vi har sørget for at Grejs har fået en kælkebakke igen. Det er ned 

af Grejs bakke hos Per Ravn på Bakkevænget. Tak til Per for hans velvillighed til 
at lade børn fornøje sig på den gamle kælkebakke igen. Når der er sne på bakken, 
sætter Per et skilt op. 
Vi har døjet med en del indbrud i Grejs gennem det seneste års tid. Det kan vi 
som Lokalråd ikke stille så meget op imod, ud over at vi har taget emnet op her 



på Årsmødet, så så snart dette er slut, tager Lokalpolitiet over og vil fortælle 
noget om, hvad statistikken siger, hvad de gør for at opklare kriminaliteten og 
hvad vi som borgere kan gøre. 
Og så er vi nået til taksigelserne: 

- tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer: Niels Hellmund Jensen og 
Anders Midtiby. De har begge søgt nye udfordringer. Men jeg vil gerne 
benytte lejligheden til at sige dem begge tak for et stort og utrætteligt 
stykke arbejde. Det er sådanne folk, som en hver bestyrelse er glade for at 
have med: har mange ideer, stor flid og altid ordholdende. Tak for mange 
års indsats. 

- Jeg vil også gerne tak John Refsgaard, vores lokale politiker i Byrådet. 
John har om nogen støttet op om det frivillige arbejde i Grejs, og uden 
ham har vi ikke kunnet opretholde så godt og frugtbart et samarbejde 
med Vejle Kommune; uden ham ville vi ikke have haft besøg af så mange 
prominente personer i Grejs, og uden ham ville Grejs ikke være så kendt 
på landkortet. Hver eneste gang Lokalrådet har henvendt sig til John, har 
han sagt: ”det skal jeg nok tage mig af”. Og ikke en eneste gang har det 
slået fejl. Rigtig mange tak til John.  

- Til slut en stor tak til Vejle kommune for stor forståelse for 
problemstillingerne i Grejs. Og støtte såvel til byudviklingen, 
trafikforbedring og kølige kontanter i kassen. Der har været tale om en 
fortrinligt og ligeværdigt samarbejde, som vi håber kan fortsætte. 

- Tak til den øvrige Bestyrelse for god tilslutning og fortrinligt samarbejde. 
 
Arne Poulstrup,  
den 21. oktober 2013 

 


