Referat af Bestyrelsesmøde i Grejs Lokalråd, tirsdag den 16. maj 2017.
Med afbud: Karsten Kring, Niels Madsen.
Til stede: Thorkild Beck, Lise Gindesgaard, Edel Petersen, Arne Buch, Peer
Krejsgaard, Allan Danielsen, Finn Moesgaard, Arne Poulstrup (referent).
1. Referat fra den 14/3-2017: Godkendt
2. Lokalpuljen for Middelfart Sparekasse: ansøgning er afsendt (Arne
P), og der er kvitteret for modtagelsen mhp. fordeling i maj måned
2017
3.0 Planlægning af Byfesten 2017 (5/6-10/6): der blev besluttet
følgende:
a. Forslagskassen skal op igen (Lise sørger for det)
b. Dagligvarebutik – et oplæg fra Dagrofa (vi lader emnet ligge
foreløbigt; Kulturhuset har første prioritet; se i øvrigt nedenfor
under 4.1))
c. Fotostat med nyt billede (alle sender relevante billeder fra
Grejs og omegn fra det forløbne år)
d. Bemanding: Vagt den 5/5: Arne P, Thorkild (sørger for
opsætning; Peer køber kroge, og plader findes i depot); Vagt
den 10/5: Edel, Peer, Arne B.
3.1 Opfølgning:
e. Den Store Idé: der er aftalt møde med Vejle Kommune v/ Lars
Kastberg den 23/5, Niels Hellmund og Arne P deltager, måske
også Arne B.
f. Hjertestarter: Edel redegjorde for ansøgningsbetingelserne for
at søge som forening til Tryg-fonden. Edel udfylder ansøgning,
indsender og vil også stå som kontaktperson.
g. Ordning med lokale førstehjælpere: udsat til næste gang, Edel
følger op.
4.0 Velkomstfolder: Jubilæumsfolderen medgives.

4.1 Dagligvarebutik: Nils Bonde og Brian Videbæk fra Dagrofa
redegjorde på meget fin og grundig vis for Dagrofa-konceptet:
dvs. hvad det indebærer med økonomi, forskel fra
andelsbegrebet, hvem der finansierer hvad, Dagrofas rolle med
at stille huslejegaranti i 10 år, men ene-bestemmende for
hvem, der skal være købmand osv. Forudsætningen er, at der
skal indsamlet en vis sum penge bland borgerne – typisk mindst
2.7 mio kr., og de skal være indsamlet bredt; altså ikke en solobidrager. Prissætning og udbud blev også gennemgået. ”Min
købmand” har et udbudssortiment på > 2.000 varenumre og
med priser, der for manges vedkommende ligger på discountniveau. Efter mødet var der enighed om, at tiden ikke var
moden til at tage et sådant projekt op, fordi vi lige nu skal satse
alt på, at få Kulturcenteret op at stå, og fordi det er tvivlsomt,
om der på nuværende tidspunkt er baggrund for at oprette en
lokal butik, hvor der skal rejses mere end 2.5 mio. kr. fra
borgerne i Grejs. På den anden side var der også enighed om, at
når Kulturcenteret er bygget og veletableret, bør sagen om en
dagligvarebutik i Grejs tages op igen ved et orienterende
borgermøde.
5.0 Ansøgninger til Vejle Kommune:
h. Den Store Ide. Se ovenfor
j. Stipuljen: ansøgning modtaget, og vi har modtaget kvittering
herfor; resultat er ikke kendt endnu.
k. Det blev besluttet at indsende ansøgning til Strakspuljen om
tilskud til ny skærm til Infostanderen. Thorkild sender materiale
til Arne P, der indsender ansøgning.
5.1 Infostander: de tidligere støtteforeninger er alle villige til at

bidrage til en ny skærm, og den fortsatte drift. Når bidragene er
indkommet til kassereren, vil bidragyderne alle modtage en
skriftlig kvittering. Thorkild har indhentet tilbud, og der er
enighed om, at få en indkøbt hurtigst muligt. Finn og Karsten vil
være behjælpelige med, at få den til at fungere.
6.0 Økonomi: kassebeholdning: 29.498 kr. De 9.000 kr. er
reserveret til Sundhedscafeen for Grejs.
7.0 Stiudvalget: intet nyt; stierne gås igennem, nu hvor foråret
bliver varmere af stiudvalgets medlemmer (Karsten, Peer og
Alan). Ny sti til Jelling har været i udbud: ”Hededanmark” har
fået opgaven. Det forlyder fra sædvanligvis pålidelig kilde, at
den indvies allerede den 10.-11. september 2017.
7.1 Edel har indsendt kort med afmærkning af, hvor vi ønsker
forårsløg plantet, ved indkørslerne til Grejs. I alt 8 områder er
afmærkede. Kortene er sendt til Vejle Kommunes vej og parkafdeling.
8.0

Møde med Dagrofa-repræsentanter; se ovenfor under 4.1

Næste møde: 22. august 2017.
Lise sørger for forplejningen til næste møde.

