
	   	  

Tirsdag	  d.	  28.	  oktober	  2014	  i	  Grejs	  Borgergård	  
Velkomst	  ved	  formand	  Arne	  Poulstrup	  

Valgt	  dirigent:	  John	  Refsgaard	  

Referent:	  Vibeke	  Overgaard	  Madsen	  

Fremmødte:	  Ca.	  100	  personer	  

Dagsorden:	  

1.	  	  	  	  	  Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  

John	  Refsgaard	  og	  Vibeke	  Overgaard	  Madsen	  

2.	  	  	  	  	  Stemmetællere:	  

Pia	  Brejner	  og	  Heidi	  Danielsen	  

3.	  	  	  	  	  Beretning	  ved	  formand	  Arne	  Poulstrup	  

10.	  gang	  vi	  afholder	  årsmødet	  i	  Borgergården.	  

Han	  berørte	  følgende	  emner	  i	  sin	  mundtlige	  beretning:	  

Cykel-‐,	  gang-‐	  eller	  motionssti	  inkl.	  chikane	  –	  hvilket	  er	  positivt	  for	  hastigheden.	  Trafiktælling	  er	  
steget,	  men	  ved	  endnu	  ikke	  hvad	  motorvejen	  betyder	  

Ny	  skolevej	  inkl.	  skiltning	  på	  Vestermarksvej–	  dog	  klager	  over,	  at	  folk	  ikke	  overholder	  skiltene	  –	  
men	  kommunen	  mener,	  at	  der	  er	  skiltet	  korrekt.	  De	  vil	  dog	  kontrollere	  hastigheden	  om	  et	  års	  tid.	  

Stisystemet	  i	  Grejs	  arbejdes	  der	  konstant	  med.	  I	  år	  på	  Naturens	  Dag	  og	  med	  en	  forlængelse	  af	  Gl.	  
Kirkesti,	  hvor	  også	  sognepræsten	  deltog.	  Tak	  til	  brdr.	  Poulsen	  for	  at	  lægge	  jord	  til.	  Og	  tak	  til	  
sognepræst	  Anne	  Mette	  Ramsgaard	  for	  at	  indvie	  stien.	  

Forslag	  fra	  borgerne	  er	  Lokalrådet	  altid	  lydhøre	  overfor,	  og	  der	  handles	  på	  mest	  muligt.	  

Der	  er	  ansøgt	  om	  hjertestarter	  hos	  Trygfonden	  i	  Borgergården,	  og	  vi	  håber	  at	  få	  en	  snarest.	  

Dagligvarebutik	  er	  fortsat	  et	  hot	  emne,	  og	  vi	  snakker	  om	  det	  på	  hvert	  møde.	  

Pizzaforretningen	  bliver	  til	  noget,	  og	  vi	  håber,	  at	  alle	  vil	  tage	  godt	  imod	  Alexanders	  pizza.	  

Der	  samles	  nu	  ind	  fra	  foreninger	  og	  erhvervsdrivende	  til	  en	  elektronisk	  infostander,	  hvor	  der	  kan	  
oplåes	  oplysninger,	  indbydelser	  og	  reklamer.	  Det	  økonomiske	  til	  denne	  er	  ved	  at	  være	  på	  plads.	  

Husk	  som	  Grejs-‐borger:	  At	  udvise	  hensyn	  og	  solidaritet!	  Affald,	  snerydning,	  
hundeefterladenskaber	  og	  hastigheder	  

Taksigelser:	  Vejle	  kommune	  

Afgående	  bestyrelsesmedlemmer:	  Pia,	  Heidi	  og	  Claus	  



Vores	  deltager	  i	  bestyrelsesmøderne,	  men	  ikke	  medlem;	  Finn	  Moesborg.	  

Spørgsmål	  fra	  salen:	  

Hjertestarter	  ved	  den	  nye	  hal?	  

Kan	  måske	  flyttes,	  når	  hallen	  er	  bygget,	  men	  indtil	  videre	  bliver	  den	  i	  Borgergården.	  

Trafik	  ved	  rideskolen	  –	  livsfarligt.	  En	  sag	  for	  Lokalrådet?	  	  

Tages	  op	  over	  for	  Vejle	  kommune,	  men	  der	  er	  to	  sider	  i	  den	  sag.	  

Siden	  motorvejen	  er	  Keglekærvej	  blevet	  en	  smutvej	  –	  kan	  man	  lave	  hastighedsbegrænsning?’	  Vi	  er	  
ikke	  en	  myndighed,	  så	  vi	  kan	  ikke	  regulere	  hastigheder,	  men	  vi	  kan	  tage	  sagen	  op.	  	  

Er	  50	  km/t	  rent	  faktisk	  for	  meget?	  

Trafiktælling	  finder	  sted	  jævnligt.	  

Måske	  en	  fotovogn	  på	  Keglekærvej?	  

Mobildækning?	  Usmart	  at	  man	  skal	  udenfor	  for	  at	  tale	  med	  genboen.	  

Finn	  har	  kontakt	  med	  teleselskaberne	  (YouSee),	  så	  vi	  afventer	  nyt.	  

Henvendelse	  fra	  borgere:	  

Kunne	  vi	  få	  en	  hundeskov?	  Lokalrådet	  vil	  gerne	  være	  behjælpelige,	  hvis	  man	  har	  en	  ide	  til	  at,	  at	  
der	  kan	  etableres	  noget	  for	  hundene	  i	  Grejs.	  

Beretningen	  godkendes.	  

4.	  	  	  	  	  Indkomne	  forslag:	  Intet	  

5.	  	  	  	  	  Fremlæggelse	  af	  regnskab	  for	  2013	  v/	  kasserer	  Pia	  Brejner	  

Indtægter	  og	  udgifter	  blev	  præsenteret	  –	  der	  er	  et	  lille	  overskud,	  som	  er	  overført	  til	  2014.	  

Regnskabet	  godkendes.	  

6.	  	  	  	  	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer:	  4	  medlemmer	  på	  valg	  +	  1,	  som	  manglede	  fra	  sidste	  år.	  

Thorkild	  vil	  gerne	  genopstille,	  og	  Karsten	  og	  Arne	  Buch	  (suppleanter)	  vil	  gerne	  træde	  ind	  som	  
fuldgyldige	  medlemmer.	  

2	  mere	  skal	  vælges:	  Per	  Krejsgaard	  og	  Allan	  Danielsen	  (1	  år)	  stiller	  op.	  

De	  er	  alle	  valgt.	  

7.	  	  	  	  	  Valg	  af	  2	  suppleanter	  for	  1-‐årig	  periode:	  Anne	  Gaba	  og	  Sidney	  Long	  stiller	  op.	  

De	  er	  begge	  valgt.	  

8.	  	  	  	  	  Valg	  af	  revisorer:	  

Darling	  Vesterholm	  og	  Hans	  Bach	  genopstiller.	  Og	  begge	  genvælges	  

9.	  	  	  	  	  Evt.	  



Regnskyl	  ved	  den	  nye	  cykelsti	  –	  henvendelse	  til	  Vejle	  kommune	  og	  Vejdirektoratet.	  

Stykket	  ud	  til	  motorvejen	  er	  Vejle	  kommunes	  ansvar.	  John	  nævner,	  at	  der	  skal	  plantes	  vejtræer,	  
men	  dette	  er	  endnu	  ikke	  sket.	  

Problem	  med	  saltning	  til	  vinter:	  Køb	  kevlardæk.	  

I	  pausen	  vil	  vi	  fejres,	  at	  Vejle	  kommune	  har	  givet	  penge	  til	  Kulturcentret,	  og	  Lokalrådet	  og	  
Kulturcentret	  er	  vært	  ved	  et	  glas	  boblevand	  og	  pizza-‐slides	  fra	  vores	  kommende	  pizzamand.	  

John	  Refsgaard:	  

Grunden	  skal	  overdrages	  fra	  Vejle	  kommune	  d.	  1.	  december	  for	  1	  krone.	  

Alle	  skal	  gerne	  hjælpe	  med	  at	  finde	  de	  sidste	  penge	  til	  Kulturcentret,	  og	  der	  er	  planlagt	  masser	  af	  
aktiviteter,	  der	  kan	  bruge	  frivillige	  hænder.	  

Arrangement	  d.	  21.	  november	  2014:	  se	  mere	  på	  grejs.dk	  

Den	  30.	  november	  2014:	  Gløgg	  og	  æbleskiver	  ved	  overdragelsen	  af	  jorden.	  

I	  februar	  2015:	  Bankospil	  til	  støtte	  for	  kulturhuset.	  

Den	  15.	  marts	  2015:	  Modeshow	  med	  second	  hand	  tøj	  -‐	  nærmere	  information	  følger.	  

I	  april	  2015:	  Dækskift.	  

Og	  den	  31.maj	  2015:	  Sponsorcykelløb	  før	  byfesten.	  

Grejs	  har	  fået	  pengene,	  fordi	  vi	  er	  aktive,	  så	  det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  følger	  op	  på	  det.	  

	  

	  

Her	  følger	  formandens	  skriftlige	  Beretning	  til	  Årsmødet	  for	  Grejs	  Lokalråd	  
Den	  28.	  oktober	  2014:	  

	  

Kære	  Grejsborgere.	  

Velkommen	  til	  dette	  Årsmøde,	  som	  er	  den	  tiende	  af	  slagsen	  efter	  det	  stiftende	  
møde	  i	  2005,	  også	  her	  i	  Borgergården.	  

Lokalrådet	  arbejder	  jo	  for	  borgerne	  i	  Grejs	  og	  omegn,	  og	  vi	  arbejder,	  som	  I	  vil	  høre	  
på	  mange	  områder,	  altid	  for	  borgernes	  ve	  og	  vel	  og	  altid	  frivilligt.	  Vi	  er	  også	  
borgernes	  kontakt	  med	  Vejle	  kommune,	  når	  det	  drejer	  sig	  om	  forhold	  i	  
lokalområdet.	  

Det	  første	  jeg	  vil	  omtale	  er	  den	  tilbagevendende	  Nytårskur,	  som	  vi	  afholdt	  i	  år	  den	  
21.	  januar.	  Vi	  samler	  alle	  foreninger	  og	  klubber	  i	  Grejs	  og	  jeg	  tror	  det	  blev	  til	  16	  stk	  i	  



år.	  Som	  altid	  til	  smørrebrød,	  øl	  og	  snaps	  og	  til	  at	  fortælle	  hinanden	  om	  vores	  
aktiviteter	  og	  for	  at	  koordinere	  arbejde	  og	  kalendere.	  

Det	  næste	  punkt	  bliver	  den	  nye	  cykel,	  gang,	  ride	  og	  motionssti	  fra	  hvor	  Grejsvej	  
starter	  og	  til	  rundkørslen	  ved	  motorvejstilslutningen.	  Jeg	  tror	  vi	  er	  mange	  der	  er	  
meget	  glade	  for,	  at	  det	  lykkedes	  at	  få	  Vejle	  kommune	  til	  at	  prioritere	  dette	  stykke	  
vejarbejde.	  Vi	  fik	  så	  samtidigt,	  og	  helt	  uden	  at	  vi	  bad	  om	  det,	  og	  uden	  at	  vi	  vidste	  
det,	  en	  chikane	  ved	  indkørslen	  til	  Grejs,	  og	  på	  den	  måde	  en	  bedre	  markering	  af,	  hvor	  
byen	  Grejs	  med	  50	  km’s	  	  hastighedsbegrænsning	  starter.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  har	  
hjulpet,	  men	  jeg	  tror	  det.	  

I	  den	  forbindelse	  kan	  jeg	  oplyse,	  at	  der	  årligt	  laves	  trafiktælling	  i	  Grejs,	  og	  at	  
trafikken	  er	  steget	  i	  antal	  fra	  1.700	  biler	  i	  2007	  til	  2.100	  biler	  i	  2013.	  Om	  den	  nye	  
motorvej	  til	  Herning	  har	  betydet	  mere	  trafik	  gennem	  byen,	  vil	  vi	  først	  vide	  sidst	  på	  
året.	  	  

Nu	  vi	  er	  ved	  trafikken	  gennem	  Grejs,	  så	  fik	  vi	  jo	  også	  sidste	  år	  en	  ny	  skolevej	  ud	  til	  
Friskolen	  via	  den	  første	  den	  af	  Vestermarksvej.	  Det	  er	  blevet	  en	  betydelig	  sikrere	  vej	  
for	  vores	  børn,	  selv	  om	  den	  ikke	  er	  optimal.	  Der	  er	  også	  blevet	  klaget	  over,	  at	  
hastighedsgrænsen	  på	  40	  km	  i	  timen	  ikke	  respekteres	  af	  alle	  forældre.	  Vi	  spurgte	  
derfor	  Vejle	  Kommune	  om	  vi	  kunne	  sætte	  en	  skiltning	  op,	  der	  mere	  tydeligt	  gjorde	  
opmærksom	  på	  de	  40	  km.	  Kommunen	  sendte	  teknikere	  ud	  for	  at	  kontrollere	  
skiltning,	  og	  skrev,	  at	  den	  var	  som	  den	  skulle	  være.	  Men	  at	  de	  efter	  et	  år	  ville	  
kontrollere	  hastigheden.	  

Nu	  kommer	  det	  til	  at	  handle	  om	  vores	  stier.	  Vi	  plejer	  én	  gang	  om	  året	  at	  have	  det	  vi	  
kalder	  Store	  Stidag,	  hvor	  vi	  går	  vores	  stier	  igennem	  og	  luger	  og	  plejer	  dem.	  I	  år	  lagde	  
vi	  den	  på	  ’Naturens	  Dag’	  den	  14.	  september,	  som	  var	  dagen,	  hvor	  mange	  foreninger	  
og	  lokalsamfund	  i	  kommunen	  havde	  arrangementer	  i	  naturen.	  På	  den	  måde	  kom	  vi	  
med	  på	  en	  fælles	  ansøgning	  fra	  Vejle	  Kommune	  til	  Friluftsrådet,	  og	  fik	  støtte	  til	  
trappen,	  som	  starter	  forlængelsen	  af	  Kirkestien	  på	  Grejs	  Bjergvej	  over	  til	  Kirken.	  En	  
stor	  tak	  skal	  lyde	  til	  Bdr.	  Poulsen	  for	  at	  have	  stillet	  markarealet	  til	  rådighed,	  så	  vi	  nu	  
kan	  gå	  hele	  vejen	  fra	  Vestermarksvej,	  via	  Grejs	  Bjergvej	  over	  til	  det	  der	  er	  det	  
endelig	  mål	  for	  Kirkestien,	  nemlig	  Grejs	  Kirke.	  	  

Det	  blev	  også	  behørigt	  fejret	  den	  pågældende	  søndag,	  hvor	  36	  vågne	  Grejsborgere	  
mødte	  op	  og	  festliggjorde	  åbningen,	  først	  med	  kaffe	  og	  siden	  med	  boblevand.	  Vores	  
sognepræst	  Anne	  Mette	  Ramsgaard	  holdt	  en	  lille	  tale	  og	  gik	  med	  hele	  vejen.	  Og	  da	  
vi	  nåede	  kirken	  foreslog	  hun	  at	  vi	  gik	  ind	  i	  den	  og	  sang	  et	  par	  sange.	  Som	  sagt	  så	  
gjort,	  og	  det	  blev	  en	  meget	  stemningsfuld	  afslutning	  på	  indvielsen	  af	  denne	  nye	  sti.	  
Stor	  tak	  til	  vores	  sognepræst.	  



Fritidsaktiviteter	  betyder	  meget	  for	  vores	  meget	  aktive	  medborgere.	  Og	  vi	  har	  fået	  
forskellige	  henvendelser	  om	  nye	  aktiviteter.	  Lokalrådet	  er	  altid	  lydhør	  og	  prøver	  at	  
realisere	  så	  meget	  som	  muligt.	  Èt	  af	  forslagene	  gik	  på	  at	  lave	  en	  BMX-‐bane	  i	  Grejs.	  Vi	  
spurgte	  en	  grundejerforening,	  som	  har	  tilstrækkeligt	  plads,	  men	  de	  afslog	  af	  
forskellige	  grunde,	  bl.a.	  vedligehold	  og	  forsikring.	  Og	  ved	  Friskolen	  var	  der	  ikke	  
tilstrækkeligt	  plads.	  	  

Og	  skulle	  uheldet	  være	  ude	  med	  al	  den	  motion,	  eller	  måske	  mangel	  på	  samme,	  så	  
regner	  vi	  med	  snart	  at	  få	  en	  Hjertestarter	  sat	  op	  ved	  Borgergården.	  Vi	  har	  i	  hvert	  
fald	  søgt	  Trygfonden	  om	  det,	  og	  regner	  med	  snarligt	  –	  og	  positivt	  –	  svar.	  

I	  ved	  jo	  også	  at	  problemet	  med,	  at	  vi	  ikke	  har	  en	  dagligvarebutik	  i	  Vejle	  ligger	  os	  
meget	  på	  sinde.	  Det	  er	  et	  fast	  punkt	  på	  alle	  vores	  Bestyrelsesmøder.	  	  

Jeg	  kan	  kun	  sige,	  at	  vi	  fortsat	  arbejder	  på	  sagen,	  og	  at	  vi	  ved,	  at	  der	  stadig	  pågår	  
undersøgelser	  og	  initiativer.	  Om	  det	  ender	  med	  en	  REMA	  1000	  ved	  rundkørslen,	  ved	  
vi	  ikke	  endnu,	  men	  vi	  har	  da	  håbet	  fortsat.	  

Til	  gengæld	  har	  vi	  håndfast	  syn	  for	  sag	  om	  at	  vi	  får	  et	  Pizzeria	  i	  Grejs.	  Og	  om	  lidt	  vil	  I	  
komme	  til	  at	  smage	  på	  varerne.	  Åbningsdagen	  er:	  ja	  hvad	  er	  den	  Thorkild.	  

Og	  nu	  vi	  er	  ved	  at	  tale	  om	  den	  Gl.	  Brugs,	  og	  hvad	  den	  kommer	  til	  at	  ende	  som,	  så	  er	  
Lokalrådet	  sammen	  med	  en	  række	  foreninger	  og	  erhvervsdrivende	  i	  Grejs	  næsten	  
færdige	  med	  at	  samle	  penge	  ind	  til	  en	  Infostander,	  	  i	  form	  af	  en	  stor	  dagslysskærm,	  
der	  kommer	  til	  at	  sidde	  på	  indvendige	  side	  af	  en	  af	  ruderne	  i	  indgangspartiet	  til	  
Pizzeriaet.	  Det	  er	  en	  dyr	  sag,	  men	  på	  ingen	  tid	  er	  det	  lykkedes	  at	  indsamle	  pengene.	  
Nu	  skal	  vi	  lige	  have	  styr	  på	  driftsudgifterne	  og	  installationen.	  Så	  vil	  I	  kunne	  komme	  til	  
at	  opslag,	  indslag,	  indkaldelser	  og	  reklamer	  på	  den	  nye	  Infoskærm.	  Det	  bliver	  
forhåbentlig	  også	  opfattet	  af	  andre	  om,	  at	  Grejs	  ikke	  er	  og	  aldrig	  bliver	  en	  soveby.	  

Lige	  inden	  jeg	  går	  til	  afslutningen	  og	  taksigelserne,	  vil	  jeg	  lige	  sige	  til	  jer	  alle:	  

-‐ Husk	  at	  vi	  skal	  udvise	  hensyn	  og	  solidaritet,	  for	  ellers	  vil	  vores	  fællesskab	  ikke	  
virke.	  Så	  husk	  det	  med	  affaldet,	  husk	  det	  med	  jeres	  hunde,	  husk	  det	  med	  at	  
rydde	  sne	  og	  is	  og	  endelig	  husk	  det	  med	  hastigheden	  

Jeg	  til	  gerne	  sige	  tak	  til	  Vejle	  Kommune	  for	  et	  lydefrit	  samarbejde.	  Jeg	  tænker	  på	  
den	  nye	  gå-‐	  og	  cykelsti	  langs	  Grejsvej,	  på	  tilskuddet	  på	  10.000	  kr	  til	  driften,	  på	  den	  
fælles	  ansøgning	  til	  Friluftsrådet	  og	  dermed	  tilskud	  til	  trappen	  og	  endelig	  tilskud	  til	  
Infostanderen.	  Vi	  håber	  på	  et	  fortsat	  godt	  samarbejde.	  



Tak	  til	  de	  afgående	  bestyrelsesmedlemmer:	  Heidi	  Danielsen,	  Pia	  Brejner	  og	  Claus	  
Mogensen.	  Tak	  for	  jeres	  indsats	  og	  bidrag	  til	  den	  gode	  stemning	  i	  Bestyrelsen;	  det	  
har	  været	  meget	  værdsat.	  

En	  særlig	  tak	  skal	  gives	  til	  vores	  webmaster,	  Finn	  Moesborg;	  han	  står	  for,	  at	  vores	  
hjemmeside	  altid	  er	  opdateret,	  ser	  spændende	  ud,	  og	  at	  den	  nu	  fungerer	  efter	  
hensigten:	  dvs.	  bruges	  i	  større	  og	  større	  grad	  til	  orientering	  og	  indkaldelser,	  
undersøgelser	  og	  koordinering.	  

	  


