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Referat af Årsmøde i Grejs Lokalråd,

Mandag den 31. oktober 2016 i Borgergården.
1. Valg af dirigent: John Refsgaard og referent: Arne Poulstrup
2. Valg af 2 stemmetællere (Jens Kristensen og Tina Bols)
3. Lokalrådets beretning: Formanden, Arne Buch nævnte følgende emner og
opgaver, som bestyrelsen har arbejdet med det seneste år:
a. Mobildækning, som er blevet bedre efter at der er kommet sender
i masten
b. Nytårskuren i januar måned, hvor der som vanligt var god
tilslutning med 2 repræsentanter fra hver forening
c. Der uddeles nu Velkomstbrev til alle nyankomne: brev plus en
flaske vin. Modtagerne er meget glade for initiativet.
d. Lokalrådet har deltaget i Grejs Byfest med stand med to flotte
fotomontager, der var velbesøgte.
e. Gormsenstien ved Vestermarksvej er lavet i stand: med flis mv,
og der er sat skilte op, som er lavet af Inga Lynggaard.
f . I Vejle Kommune planlægges en ny sti fra Vejle til Jelling; i
øjeblikket føres forhandlinger de involverede lodsejere, som stort
set alle viser stor velvillighed overfor projektet. Der er ikke sat
noget tidsramme for, hvornår man vil gå i gang eller afslutte
projektet.
g. Nyeste tiltag i Lokalrådet er en Sundhedscaféen, beregnet som et
foredragsarrangement for lokalområdets lidt ældre segment. Det
første møde, der omhandlede fysisk sundhed og faldtendens
samlede mellem 60-70 deltagere i Præstegården, Næste foredrag
er den 10. november omhandlende sorgbearbejdning. Tredje
foredrag omhandlende fysisk og psykisk sundhed er planlagt til
11. januar 2017
h. Samarbejde med Vejle Kommune: godt samarbejde, men der er
ikke søgt penge i år, fordi vi ønskede at lade alle muligheder tilgå
til Grejs Kulturcenter, og deres planer om byggeri.
Efter formandens beretning blev der spurgt til de lidt vanskelige
parkeringsmuligheder på Keglekærsvej d rideskolen. Nogle finder, at
der stadig er lidt af et problem, men vi afventer udviklingen, bl.a.
fordi rideskolen er sat til salg.
Spørgsmål til Jellingstien: gang- og ridesti, hidtil har alle lodsejere
sagt ja. Ingen tidsramme.

Herefter blev formandens beretning blev godkendt med applaus.
4. Behandling af indkomne forslag: ingen
5. Forelæggelse af årsregnskab: v/ kassereren, regnskabet uddelt,
kommenteret og godkendt.
6. Valg af medlemmer til Lokalrådets bestyrelse, (valg gælder for 2 år ad
gangen); i lige år: 4 medlemmer, nemlig: Arne Buch, Karsten Kring, Peer
Krejsgaard og Thorkild Bech. Alle ønskede genvalg, og forsamlingen
valgte dem alle for de næste 2 år.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for ét år ad gangen)
Forsamlingen valgte Arne Poulstrup og Niels Madsen
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant, (valg gælder for ét år ad
gangen) Genvalg af Villy Schytz og Else Kristensen.
9. Eventuelt: ikke noget under dette punkt.

