Referat af Årsmøde 2018 i Lokalrådet for Grejs,
Afholdt i Borgergården, onsdag den 24. oktober 2018, kl. 19.00 – 19.30
Antal deltagere: 31
1. Årsmødet blev indledt med en velkomst til alle fremmødte, og med valget af John Refsgaard
som ordstyrer og Arne Poulstrup som referent.
2. Ordstyreren konstaterede at Årsmødet var rettidigt indkaldt og gav ordet til formanden, Arne
Buch, der i
3. sin årsberetning kom ind på følgende emner, som Lokalrådet havde beskæftiget sig med i løbet
af året:
- den traditionsrige Nytårskur i januar måned, der som vanligt var velbesøgt med repræsentanter fra stort
set alle foreninger og sammenslutninger i Grejs
- den allerstørste gode nyhed, nemlig at byggeriet af Kulturcenteret er gået i gang og rejsegildet er blevet
afholdt
- desuden, at bålhytten ved Friskolen og Kulturcenter er blevet færdigbygget, indrettet og taget i brug, og at
resultatet er meget flot
- omkring hjertestarter og runners: der arbejdes fortsat på at få det op at stå i samarbejde med Trygfonden
- blomsterløg ved indkørslerne til Grejs er blevet plantet, og vi glæder os til resultatet i årene fremover
- udbygningen af Grejs; der arbejdes med forslag til ny lokalplan af et underudvalg under Lokalrådet for det
store areal, som Vejle Kommune har købt nord for Vestermarksvej, herunder etableringen af flere
forskellige boligtyper, inklusive seniorboliger
- vores kære Info-stander, der desværre gik ned, men nu er repareret. Vi har brug for en pulje penge, som
kan bruges til vedligehold. Heldigvis har alle foreninger meddelt, at de er med på ideen. Der bruges ca.
4.000 kr. om året til strøm
- Vejle Kommune har udarbejdet en mobilitetsplan, der bl.a. omfatter en ny omfartsvej (Ring 3) fra
Vardevej rundt om Hover og over Grejsdalen til Hornstrup med tilslutning til Ny Viborgvej. Vi har en fælles
interesse for en løsning sammen med Hornstrup Lokalråd, idet vi ikke ønsker at vejen bygges i etaper, men
færdiggørelse i et samlet stræk, for at mindske de trafikale gener, som vi forventer i både Grejs, Hornstrup
og Grejsdalen.
- projektet ’Bind Grejs Sammen’ som omfatter udnyttelse af udearealerne omkring Kulturcenteret, arbejdes
der videre med i en gruppe bestående af: Friskolen, Lokalrådet, Idrætsforeningen og Kulturcenteret. Nyt
arrangement sker den 20/11 på Grejs Friskole: ”Åben Tegnestue”, kl 17-20. Det drejer sig om at få ideer til
indretning og brug af udearealerne omkring Kulturcenteret.
- vedrørende butik i rundkørslen, så der arbejdes aktivt på at tiltrække en mindre nærbutik fra en af
supermarkedskæderne. Der synes at være opstået fornyet interesse efter at Vejle Kommune har opkøbt et
stort areal til byggemodning af nye boliger i det nordvestlige Grejs.
- Sundhedscaféen har været meget aktiv i årets løb med masser af arrangementer, og med stor succes
Formandens beretning gav anledning til et par opklarende spørgsmål og blev derefter vedtaget med
applaus.
4. Herefter gennemgik formanden regnskabet på vegne af kassereren, der havde forfald. Regnskabet blev
godkendt.

5. Under valg af Bestyrelsen, hvor 4 personer var på valg: Arne Buch, Thorkild Bech, Peer Krejsgaard og
Karsten Kring, havde Peer og Karsten meddelt, at de ikke genopstillede, mens Arne Buch og Thorkild gerne
modtog genvalg. Forsamlingen tilkendegav med applaus genvalg af Arne Buch og Thorkild Beck. Desuden
blev valgt Peter Faber og Rene Bjerg. Alle er valgt for en to årig periode.
Som suppleanter modtog Jens Kristensen og Arne Poulstrup genvalg (for ét år); desuden tilsluttede
forsamlingen, at Karsten Kring blev valgt som 3. suppleant, idet Arne Poulstrup med al sandsynlighed må
udtræde af Bestyrelsen ved næste Folketingsvalg, hvor han i kraft af sin 1. suppleantstilling til Vejle Byråd
vil indtræde i dette – og dermed være inhabil til at sidde i Bestyrelsen ifølge gældende vedtægter.
6. Til posterne som revisor og revisorsuppleant blev Villy Schytz og Grethe Vestergaard genvalgt.
7. Intet til punktet Eventuelt
Dermed var Årsmødet slut, og formanden takkede ordstyreren for god mødeledelse og forsamlingen for
den gode deltagelse.
Herefter overgik man til aftenens temamøde om Kulturcenteret og hvilke aktiviteter, der skal foregå i det,
når det forventes at åbne den 1. marts 2019

