
Årsmøde 26/10-2022 

Peter Faber bød velkommen til det 16 årsmøde, samt det pæne fremmøde. 

Som dirigent valgtes John Refsgård og referent Jens Karl Skyggebjerg 

Peter fremlagde i årsberetningen betydningen af et lokalråd for Grejs som vækster, som et af de største i 

Vejle Kommune. 

Skolen og Paddehatten har udvidelsesplaner igen. 

Lokalrådet samarbejder med kommunen om byvisionen for Grejs. 

Holtum vil selv lave deres lokalråd. 

Seniorboliger er stadig i spil bag Kulturcenteret, men udviklingen gået lidt i stå. 

Stisystem og bro etableret af lokalrådet 

Ny webmaster Kenneth Lund afløser Finn Moesborg 

Cikaner og vejbump etableret 

Klimagruppen reduceret, men stadig aktiv. Foredrag håbes etableret i marts 2023 

Peter afsluttede årsberetning med at takke relevante personer  

Se hele årsberetningen nedenfor. 

DAGLIGVAREBUTIK er nu langt fremme, fortalte Per Ravn, fra butiksgruppen. Lokalplanen er godkendt og 

grunden købt af lodsejer på hjørnet af Keglekærvej og Grejsvej. Udbyderen er stadig hemmeligholdt en tid 

endnu. 

VARMEGRUPPEN holder borgermøde 16 nov., fortalte Arne Poulstrup, som kunne fortælle at vi får 

centralvarme til Grejs, hvis der er tilslutning fra 50% af gaskunderne. Man forventer etablering senest 2025. 

Årsregnskabet blev fremlagt af Edel Petersen, som kan ses på Grejs.dk 

VALG: Peter Faber modtog ikke genvalg, men fortsætter som suppleant. Arne Poulstrup stillede op og blev 

valgt til bestyrelsen. Genvalg til Arne Buch, Karsten Kring og Karen Kristensen til bestyrelsen. Genvalg af 

suppleant Jens Karl Skyggebjerg, samt revisor Villy Schytz og revisorsuppleant Grethe Vestergård 

Lokalrådet havde fået projektleder Peter Sepstrup, fra Vejle Kommune, til at holde oplæg omkring, hvordan 

de mindre bysamfund kan udvikle sig, i et fælles projektsamarbejde mellem bysamfund og kommune, hvor 

man kan søge projektmidler og fonde, hvis man har spændende projekter, som kan skabe samhørighed og 

udvikling i de mindre bysamfund 

Han fortalte at Grejs er et af de mest voksende bysamfund i kommunen, med et godt netværk og profil. 

Han opfordrede os til at drage de unge med ind i ideerne og opfordre dem til at komme med forslag direkte 

for dem. 



Under eventuelt, fremførte en deltager det utilfredsstillende i, at der ved henvendelse til kommunen ikke 

kom tilbagemeldinger og respons  

Formanden takkede til slut for god ro og orden. 

 

2022 Lokalrådets Årsmøde - Årsberetning 

 

 

Velkommen til dette Årsmøde i Grejs Lokalråd, Årsmøde nr. 16 siden Lokalrådets oprettelse i 2005.  

 

Ligesom alle de foregående år, har Lokalrådet i det forgangne år haft til formål at være en forening der er 

med til at skabe samhørighed, sammenhold og samarbejde på tværs af byen. Og ikke mindst være med til 

at skabe udvikling i byen - med respekt for byens kultur, natur, historie og miljø. Så det har vi haft travlt 

med og har derfor hen over året afholdt 6 ordinære lokalrådsmøder samt den traditionelle Nytårskur. 

Herudover er vi mødtes til diverse andre arrangementer heriblandt Årsmødet for Lokalråd arrangeret af 

Vejle Kommune. 

 

Jeg synes vi oplever, at Lokalrådet fortsat spiller en vigtig rolle i samfundet da mange bruger Lokalrådet 

som et springbræt til at få søsat initiativer og til at få information og rådgivning omkring de ting der nu 

rører sig i vores lille samfund.  

Og der sker fortsat mange ting i Grejs. Tror vi alle ved selvsyn kan konstatere at byen vokser og at der 

skyder huse op i et rasende tempo over hele byen – både parcelhuse og rækkehuse. Som VAF skrev i 

september så er Grejs by de seneste tre år vokset fra 1114 til 1282 indbyggere, hvilket er en stigning på ikke 

mindre end 15 procent. Over en periode på 10 år fra 2012 til 2022 er indbyggertallet steget med hele 33%, 

hvilket placerer os på en solid 2.plads i Vejle Kommune ift vækst i bysamfund. Kun Nr. Vilstrup ligger højere 

med 40%, men de fedter også rundt med et befolkningstal på kun 363. 

 

Og der byggemodnes nu igen, således at Pavevænget - 2. Etape af udstykningen ved Præstebakken som er 

på i alt 37 grunde - forventes at komme til salg medio/ultimo 2023. 

 

Skolen har planer om at udvide sine faciliteter så der bliver bedre plads til den solide tilgang af elever år 

efter år, og deraf følgende aktivitet. Og Paddehatten er også i gang med at bygge til de eksisterende 

rammer for at øge kapaciteten, hvilket skyldes den store efterspørgsel på flere pladser i institutionen.   

 

Det er spændende for Grejs og det giver os muligheder for at skabe spændende forandringer i byen. Det er 

klart, at det samtidig også giver os nogle udfordringer og selve væksten kan udfordre vores profil som 

værende et mindre lokalforankret bysamfund – eller landsby som jeg personligt fortsat ville referere til 



Grejs som. Jeg tror at det netop er den profil som har været med til at give Grejs den vækstprofil, som vi 

har oplevet på det seneste. Det var den profil som motiverede mig og min familie til at flytte hertil og jeg 

hører også fra flere tilflyttere, at det netop er tanken om at bosætte sig i en mindre landsby, hvor man 

tager del i fællesskabet, som tiltrækker. 

Det er derfor vigtigt at vi holder fast i denne profil – eller i hvert fald overvejer hvordan vi bedst kan 

fastholde de værdier som vi står inde for i dag, samtidig med at vi udvikler os med tiden og skaber gode 

rammer for borgerne - også i fremtiden. Med andre ord; en vision for Grejs. 

 

Med det udgangspunkt har vi i Lokalrådet forespurgt kommunen om at deltage i deres program der 

arbejder med at skabe byvisioner for lokale bysamfund. De har blandt andet allerede udarbejdet byvisioner 

for Jelling og Egtved, og nu har kommunen så meddelt os, at man snart er klar til at starte arbejdet op med 

Grejs. Derfor har vi inviteret Lars Kastberg fra Vejle Kommune med til mødet i dag, men han er desværre 

blevet syg med corona. Heldigvis har Peter Sepstrup, projektleder hos VK, valgt at træde til i stedet for og 

han vil uddybe hvad det hele handler om. Det glæder vi os til. 

 

 

Vejle Kommune 

- Vejle Kommune er en af vores nærmeste samarbejdspartnere og vores “hovedsponsor” 

med 10,000,- / år til kassen. Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN). 

- Bysyn 

- Generelt lidt tungt at arbejde med kommunen, som ikke er gode til at svare på 

henvendelser. 

 

Holtum Lokalråd 

- Oprettet eget Lokalråd hvorfor den nordlige del af Grejs Sogn vil udgå af Grejs Lokalråds 

ansvarsområde. Der skal stemmes om det, således at vedtægterne kan ændres, ved 

næste Lokalrådsmøde d. 9. November.  

 

Seniorboliger 

- Stadig ingen udvikling ift udmeldingen sidste år. Stadig interesse for at bygge men Grubbe 

& Quist har svært ved at få kommunen i tale. Lokalrådet hjælper med at facilitere kontakt, 

men er i samme problemer.  

- Grubbe & Quist samarbejder med det århusianske arkitektfirma Friis og Moltke og er 

allerede i gang med et projekt ovre på  Frederikshøjvej. Det er området bag ved 

Kulturcenteret som er i spil. Størrelse på boliger bliver 85 - 95 m2 ,og med p-plads, dog 

ingen carport. Intet traditionelt fælleshus, men til gengæld med fælles orangerier. Husleje 

ikke over 10.000,- kr. Arealet i Grejs er ikke til lav-tæt bebyggelse, så derfor lægger 

projektet op til små enkelthuse på enkeltparceller på 400 m2. 

 



Dagligvarebutikken 

 

- Update af Per Ravn 

 

Stier og broer 

- Vådområde i et stort område omkring spejderhytten nu afsluttet og vi er derfor nu gået i 

gang, i samarbejde med Hornstrup Lokalråd, om at få etableret en sti til Hornstrup.  

 

- Ny bro på Gl. Kirkesti ved Vestermarksvej etableret. 

 

- Sti fra Grejsbjergvej til Vestermarksvej igennem ”skovdalen” nu befæstet og vil i fremtiden 

blive vedligeholdt af kommunen. Planen er også at få etableret et skilt med info omkring 

den lokale natur og historie. Området gik i gamle dage under navnet Evas Hælde og vi 

samarbejde med Lokalhistorisk om dette projekt.   

 

 

Sociale Medier 

- Finn Moesborg stopper per 31/12-2022. Ny ”webmaster” bliver Kenneth WedMore Lund. 

- InfoTavlen trækker en del strøm og med de stigende energipriser er vi nu blevet enige med 

foreningerne i Grejs om at reducere den tid den er tændt fra døgndrift til 14-22. Skilt vil blive 

sat op ved tavlen med information herom. 

 

Fodgængerovergang, chikaner og vejbump i Grejs 

- Ingen fodgængerovergang er p.t. i støbeskeen hos kommunen, men der er i årets løb 

blevet etableret chikaner og vejbump i Grejs for at sænke farten på de mest kritiske 

strækninger. Ved den ene chikane lige vest for den lille rundkørsel på Nr. Bygade, er der 

dog etableret en mulighed for bedre at krydse som gående. Ikke helt optimalt, men det var 

hvad vi kunne trumfe igennem på nuværende stadie. 

 

Grejs Klimalandsby / Klimagruppen 

- Grejs blev jo nummer 2 – lige efter Vandel – og fik i den forbindelse en stor pose penge. Vi 

kalder det nu Klimagruppen og der er fortsat aktivitet. Man har bl.a. kontakt til en 

interessant foredragsholder om mulighed for foredrag en gang i marts. Foredraget skal 

handle om kvashegn og CO2 og det er også meningen, at der skal laves mad over bål.  

Dog er gruppe kraftigt reduceret således at kun 2 personer fortsat er aktive. Vi vil gerne 

opfordre til at flere melder sig (til Edel Petersen), hvis man har interesse i at være med i 

projektet og arbejde med klimaforbedrende initiativer. 

 

Grejs Varmegruppe 



 

- Med de stigende gas- og energipriser, opstod der også et akut behov for at afsøge 

mulighederne for mere økonomiske løsninger. Arne Poulstrup var hurtig til at påtage sig 

opgaven med at afsøge markedet for muligheder og har derigennem været i kontakt med 

flere potentielle udbydere af fjernvarmeløsninger. Flere frivillige borgere har meldt sig ind i 

kampen og det bliver spændende at se hvad vi får ud af det. Således er Grejs 

Varmegruppe opstået med Lokalrådet som sponsor. 

 

Taksigelser  

 

- Lokalrådets medlemmer herunder suppleanter 

- Arne Poulstrup som bannerfører i Varmegruppen 

- Per Ravn som bannerfører i Arbejdsgrupen for dagligvarebutikken 

- Øvrige frivillige i grupper underhørende Lokalrådet 

- Finn Moesborg efter mange års frivillig tjeneste med opdatering af social medier 

- John Refsgaard som ordstyrer 

- Villy Schytz som revisor og Grethe Vestergård som revisorsuppleant 

 

 


