Referat af Bestyrelsesmødet i Lokalrådet den 14. marts 2017.
Til stede: Arne Buch, Allan Ringtved Danielsen, Edel Petersen, Peer Krejsgaard, Lise Gindegaard,
Thorkild Bech, Niels Madsen, Arne Poulstrup (referent)
Med afbud: Karsten Kring, Finn Moesborg.
1.Referatet fra den 17. januar 2017 blev godkendt.
2.Lokalpulje-ansøgning til Middelfart Sparekasse; Arne P er i gang med at udforme ansøgningen.
3. Opfølgning fra Nytårskuren:
3.1: Hjertestarter: der er indhentet diverse tilbud, men ikke der er ikke den store
tilslutning fra andre foreninger. Edel vil indsende ansøgning til Trygfonden på
Lokalrådets vegne. Vi vil prøve at høre om der er interesse for at blive ’runner’
(lokale førstehjælpere) i forbindelse med brug af ’hjertestarter’. Lise kontakter
Friskolen om de har en sådan ordning, og ellers laver Lise et opslag på Grejs.dk for at
høre om der er interesse.
3.2: Lise vil spørge, hvor langt Lokalhistorisk Forening er med at lave QR-koder til
interessante lokalhistoriske områder i Grejs, herunder stierne, og om de kan have
brug for økonomisk støtte til at komme videre.
3.3: Der var enighed om, at Nytårskur-arrangementet var et godt arrangement, at
det er blevet en god tradition, og at det vil blive gentaget næste år.
3.4: Vi nåede at aflevere ’Den store idé’ til Vejle Kommune inden ansøgningsfristen.
Vores ide er en sammenhængende sti omkring Kulturhus og Boldbaner, med lys og
plads til gående, ridende osv. det også forbinder sig med Kulturcenterets planlagte
udendørs aktiviteter. Afgørelse vil blive truffet af Udvalget for Lokalsamfund den 1.
juni.
4. Velkomstfolder: Edel: Stadig meget positive tilkendegivelser fra nye tilflyttere, til at modtage vin
og folder.
Thorkild oplyser, at der er rigeligt med Jubilæumsfoldere, som derfor også vil blive
uddelt indtil der ikke er flere.
5. Diverse aktiviteter fra Vejle Kommune:
a. Samarbejdsaftale mellem Lokalråd og Vejle Kommune for de kommende år: den
underskrives af Formanden, hvorefter vi vil modtage 10.000 kr. i årligt tilskud.
b. Årsmøde med Udvalget for Lokalsamfund: Arne B, Edel, Arne P, Peer. Mødet finder
sted den 30. marts, kl. 18 i Vingsted Centeret. Afgang kl. 17.15. Edel kører og Arne P
sørger for tilmelding.

c. Natur og Sti-puljen: Arne B vil kontakte Spejderne og spørge om ikke det var en idé
at søge om midler til at opgradere spejderpladsen nede ved Keglebækken. Arne P vil
bistå med ansøgning til kommunen. Ansøgningsfrist den 3. april.
d. Færdiggørelse af Gormstien: vi genansøger Stipuljen. Arne P sørger for dette.

6. Økonomi. Der er kommet anmodning fra Kulturcenteret om være med til at dække udgift i
forbindelse med forberedelse af ansøgning til ”Den Store Ide” til Vejle Kommune;
beløbet er på 10.000 kr., hvoraf Lokalrådet bedes om at dække halvdelen: 5.000 kr.
Enighed om at der er tale om et uforholdsmæssigt stort beløb til betaling for diverse
bilag til ansøgningen, at Lokalrådet gerne vil være forhåndsorienteret ved så store
udgifter, men også enighed om, at Bestyrelsen ønsker at stå last og brast med
Kulturcenteret – også i denne sag. Så der bevilges 5.000 kr. til Kulturcenteret; Arne B
giver Kulturcenteret besked.
Kassereren gør opmærksom på, at der nu skal indsamles driftsmidler til drift og
vedligeholdelse til Infostanderen. Peer vil udarbejde forslag til brev, som kan
udsendes til deltagende foreninger af Formanden.
Hvad er der i kassen? Afsat til Infostander: 712 kr. Reserveret til Grejs Sundhedscafe:
9.000 kr. Lokalrådet: ca. 12.730 kr.
7. Stiudvalget: Allan og Karsten har været rundt på Gl. Kirkesti og kanttrimme og skære
grene.
8. Blomsterløg ved indkørsler til Grejs: Edel har fået besked fra Park og Drift, Vejle Kommune, om
at de gerne vil være behjælpelige.
Enighed om at foreslå plantning af blomster ved rundkørslen i forbindelse med
afkørslen ved motorvejen, og trekanter ved Pendlerpladsen, ved alle byskilte og
skrænten på Grejs Bakke. Edel informerer Vejle Kommunes afdeling.
9. Eventuelt:
10. Næste møde: 16/5, forplejning: Thorkild sørger for kaffe/te og bespisning. (Arne P laver
opgørelse over hvem, der står for tur).

