Referat fra Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22/8-2017.
Afbud: Niels Madsen
Til stede: Allan Danielsen, Thorkild Beck, Arne Buch, Karsten Kring, Lise Gindesgaard, Edel
Petersen, Peer Kringsgaard, Finn Moesborg, Arne Poulstrup (referent).
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Godkendelse af referat: Godkendt uden bemærkninger
Bestyrelsesmøder starter fra og med næste gang kl.19.15 af hensyn til Yoga’en i Store sal.
Lokalpuljen Middelfart Sparekasse: vi har ikke hørt noget, så Arne P følger op.
Byfesten: Idekassen ligger hos Peer; ideerne vil blive fundet frem og tages med til næste
Bestyrelsesmøde. Fotostaterne ligger også hos Peer. Arne P tilbyder at opbevare
fotostaterne.
Hjertestartere: Edel har indsendt ansøgning til 1. september 2017. Der kan gå op til 3
måneder inden vi har svar fra Trygfonden.
Velkomstfolder: Peer og Edel tager fat nu, hvor sommerferien er slut. Det vides, at der er
kommet en del nye tilflyttere.
Ansøgning til vejle Kommune: Den Store Ide blev ikke imødekommet. Til gengæld er
Lokalrådet blevet opfordret til at søge Udviklingspuljen. Der er derfor den 28. juli indsendt
ansøgning på 450.000 kr. til udvikling af grunden, hvor Kulturcenteret er planlagt til at
ligge. Kun 70% kan finansieres gennem Udviklingspuljens midler, dvs. 315.000 kr.; resten
(=135.000 kr.) skal finansieres af os selv (altså gennem andre sponsorater). Arne P
udsender ansøgningen til deltagerne.
Info-standeren: Den kører !! Summasummarum: Der blev indkøbt en ny skærm til mange
penge (som sponsorerne er blevet bedt om at finansiere) + en ny PC (sponsoreret af Finn M
[mange tak]). Spørgsmålet er, hvordan vi skal håndtere reklamer. Det blev besluttet
følgende betalinger:
a. Frivillige arrangementer: gratis
b. Alle folkelige, politiske og lignende arrangementer: 250 kr. per gang for min. 14
dages eksponering
c. Private firmaer/erhvervsdrivende: ingen reklamer
Efter 1 års prøveperiode tages spørgsmålet op igen.
Der skal udtrykkes en stor tak fra hele Bestyrelsen til dem, der sørgede for at forny
Infostanderen: Finn, Karsten og Thorkild.

9. Økonomi: Peer oplyser, at kassen indeholder ca. 15.000 kr. Der er udsendt anmodning om
til støttegruppen bag Infostanderen til at dække udgiften til den nye infostander; der
mangler fortsat indbetaling fra enkelte støtteforeninger. De vil blive bliver rykket.
10. Stiudvalget: En ny bro i forbindelse med stiforbindelsen Vejle til Jelling vil blive opstillet i
september/oktober i år, og indvielse bliver først senere i år, når hele stien er færdig og
broen er på plads. Thorkild bliver informeret om indvielsesdato. Thorkild kan oplyse, at den
nye folder Fra Grejs til Vejle er under trykning; der bliver trykt 3.000 stk., hvoraf Lokalrådet
får 500 stk. til eget brug og fordeling.

Vi har fået bevilget 4.000 kr. til færdiggørelse af Gormstien. Arne B har færdiggjort den og
indsender dokumentation og regning til Vejle Kommune.
Irene fra Vejle Kommune vil komme til Grejs, og sammen med Edel bese de forslåede
områder, som vi gerne vil have tilsået med blomsterløg.
Karsten og Allan tilser og ordner stierne, og oplyser at grenene fra skoven ved Gl. Kirkesti
ind mod juletræsplantagen nu generer. Arne B vil kaste et blik på forholdet og se om han
kan klare det med sit grej.
11. Eventuelt: Arne P indkalder til tværpolitisk gruppe-møde den 6. september kl. 19-20
12. Næste møde 26/9-2017, kl. 19.15. Forplejning: Alan. Årsmøde forslag: tirsdag den 24.
oktober. Program fastlægges næste gang.

