Referat af Bestyrelsesmøde i Grejs Lokalråd, tirsdag den 26. september 2017
Til stede: Allan Danielsen, Thorkild Bech, Karsten Kring, Edel Petersen, Lise
Gindesgaard, Arne Buch, Arne Poulstrup (referent).
Med afbud: Niels Madsen, Peer Krejsgaard og Finn Moesborg.
1. Godkendelse af referat den 22/8-2017: Ingen rettelser.
2. Lokalpuljen Middelfart Sparekasse: Arne P har henvendt sig, men der er ikke
kommet noget svar på vores ansøgning fra Sparekassen. Vi følger ikke op.
3. Byfesten 2017: Idé-kassen: der skulle være indkommet et godt forslag, men
ingen kan huske det. Peer har Idé-kassen, men har måttet melde afbud til
aftenens Bestyrelsesmøde, så vi venter næste møde, hvor han forhåbentlig
kan komme.
4. Årsmødet: beslutning om at vælge emnerne: a-c:
a. igangsætning af bygningen af Kulturcenteret foråret 2018
b. tilskud fra Udviklingspuljen på 175.000 kr til aktiviteter
c. omtale ny sti til Vejle plus den nye folder: ’Grejsdalen, fra Grejs til
Vejle’.
Desuden: Allan kommer med smørrebrød 25 stk. plus 3 kasser øl og vand,
og vi starter kl. 17.30. John foreslås som dirigent.
På valg: Allan, Edel og Lise; alle ønsker genvalg. Suppleanterne er begge på
valg; Niels Madsen ønsker ikke genvalg; Arne P ønsker genvalg, under
forudsætning af at måtte udtræde, hvis han indvælges til Vejle Byråd den
21. november.
Dagsorden sættes på Hjemmesiden og Infostander straks, med senere
opfølgning med emne. I pausen sælges øl og vand, 10 kr. per enhed.
Nyhed om bevilling fra Udviklingspuljen sættes også på hjemmesiden.
Arne P laver udkast til fyldig indkaldelse, som deles med B-medlemmerne
inden den sættes på hjemmesiden.
5. Velkomstfolder: Det går fortsat fint med omdeling, og ny-tilflytterne er glade
for opmærksomheden. Der mangler vinflasker: Arne P køber 2 kasser
hvid/rød. Edel kontakter Peer mht. til opfølgning.
6. Vejle Kommune har gennem Udviklingspuljen bevilget 175.000 kr. til Grejs
Lokalråd til aktivitetsudbygning på grunden for Kulturcenteret. Der er nedsat

udvalg med deltagelse af medlemmer Kulturcenteret, Friskolen og Lokalrådet
(Arne B), der udformer ansøgning om byggetilladelse.
7. Infostander: elforbrug ved Pizzeriaet: Thorkild og Karsten forsøger med en
fagmand at undersøge, hvordan elforbruget bliver fordelt og målt; og
efterfølgende at få et tilbud på, hvad det skal koste at få en mere
hensigtsmæssig måling af forbruget, således at den enkelte forbruger kun
betaler for sit eget forbrug.
8. Økonomi: intet nyt, i og med kassereren er fraværende.
9. Sti-udvalget: Gl. Kirkesti: buske og træer skal klippes tilbage, og det aftales at
Karsten og Arne B klarer den opgave søndag den 1. oktober kl. 10.
Thorkild sørger for forplejning.
Thorkild havde de nye foldere med: ”Grejs, fra Grejs til Vejle”. Vil blive omtalt
til Årsmødet.
Edel omkring tilplantning med blomsterløg ved indfaldsvejene til Grejs: har
talt med fra Irene Jenen, Vejle Kommune, som var begejstret for vores ide, og
vil forsøge at finde nogle penge. Byskiltet på Holtumvej vil muligvis blive
flyttet ud forbi kirken, og så skal beplantningen naturligvis flytte med.
Kommunen har en planteplan med krokus og påskeliljer, som lyder som en
smuk ide.
Stien til Jelling bliver indviet lørdag den 4. november, og udgangspunktet vil
blive ved Brandbjerg Højskole.
10.Eventuelt: Det fælles udvalg, der står for udmøntningen af Udviklingspuljen
har haft møde: det er besluttet at bygge en bålhytte tæt ved Friskolens areal.

