Referat af Bestyrelsesmøde i Grejs Lokalråd, tirsdag den 17. januar 2017.
1.Referat fra den 14. november 2016 blev godkendt.
2. Lokalpulje, Middelfart Sparekasse: Arne P udformer ny ansøgning
3.0 Nytårskuren den 24. januar: Pt. 18 tilmeldte fra 11 foreninger. Finn udskriver liste og giver til
Thorkild, der vil ringe til de formastelige, som endnu ikke har tilmeldt sig. Arne P kontakter
Grundejerforeningen Hovgårdsvej. Karsten vil repræsentere Grundejerforeningen, Grejs Søpark.
Der vil blive bestilt smørrebrød til i alt 25 deltagere (65 stk.), plus snaps, øl/vand, te/kaffe,
kaffefløde. Edel vil bage småkager !! Alan vil sørge for smørrebrød mv.
Mødetidspunkt for Bestyrelsen: kl. 18. Mødet begynder kl. 19.00.
3.1 Opfølgning fra sidst: Edel har fået kontakt med landskabsarkitekt i Park&Drift, Vejle Kommune,
som måske kan hjælpe med blomsterløg, som vi kan plante til efteråret. Arne P kan oplyse at den
nystartede Sundhedscafe har fået bevilget 9.000 kr fra Vejle Kommune. Pengene vil indløbe i
Lokalrådets kasse i løbet af februar måned. Måske skulle Lokalråd og Sundhedscafe lave et fælles
arrangement.
4. Velkomstfolder mv: Edel kunne oplyse, at der er kommet 8 nye tilflyttere fra 1/10-31/12 2016
og alle har fået velkomstfolder fra hhv. Lokalrådet og Borgergården, samt en flaske vin. Ordningen
kører fint.
5. Diverse aktiviteter sammen med Vejle Kommune: Til Lokalrådenes årsmåde i Skibet den 26.
januar deltager Arne B, Lise og Peer. Arne P sørger for at svare på henvendelsen om
LokalrådsTinder. Arne P sørger også for Årsberetning til Vejle kommune med tidsfrist 31. marts.
Der er stemning for, at Lokalrådet forsøger sig med en større ansøgning om forskønnelse af
Branddammen. Muligheder er indretning af shelter, bålplads mv. En sådan ansøgning skal dog
kvalificeres sammen med Teknisk Forvaltning i Vejle Kommune. Arne B vil sørge for den første
kontakt til Vejle Kommune, sådan at vi senere kan udforme en ansøgning, der har en chance for
godkendelse. Ansøgningsfrist 1. Marts 2017. Arne B vil tage sagen op til Nytårskuren.
6. Økonomi: Kassereren har meldt sig syg, så vi får ikke status per 17. januar. Karsten har sendt
regning til kassereren på ca. 3.800 kr. for el-forbrug til Infostanderen for 2016. Vejle Kommune har
meddelt, at de vil fremsende aftale for forlængelse af økonomisk støtte for årene 2017-2019 til
Lokalrådet. Beløbet er formodentlig det samme som de foregående år, nemlig 10.000 kr.
7. Stiudvalg: Thorkild kunne meddele at Vejle Kommune stort set har fået tilladelser fra alle
grundejere langs den påtænkte sti fra Vejle til Jelling, så man kan begynde at etablere stien.Det er
vigtigt, at stierne i Grejs og omegn kommer med på det endelige stikort. Vejle Kommune er
interesseret i at den gamle folder om stien fra Vejle til Grejs (Grejsdalsfolderen) bliver opdateret
og genoptrykt i 3.000 eksemplarer. Thorkild vil høre nærmere i løbet af næste måned.
8. Eventuelt: Der er et ønske om at indkøbe en Hjertestarter til Borgergården. Thorkild vil nævne
det til Nytårskuren og høre om, hvor mange foreninger, der vil støtte op om indkøb og
vedligehold. Lokalrådet vil gerne støtte finansielt..
9. Næste møde: 14. marts 2017, kl. 19.00 i Borgergården. Arne B står for forplejningen.

