Referat af Bestyrelsesmøde i Grejs Lokalråd, 13. marts 2018.
Til stede: Arne Buch, Peer Krejsgaard, Torkild Bech, Karsten Kring, Allan Danielsen,
Lise Gindesgaard, Edel Petersen, Jens Kristensen, Arne Poulstrup (referent).
Punkt 1.: Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Punkt 2: Årsmøde for Lokalsamfund og Nærdemokrati, indkaldelse til 31. maj 2018, i
Vingsted: deltagere: Arne B, Arne P, Edel. Arne B tilmelder.
Punkt 3: Nye botyper. Bestyrelsen diskuterede oplæg fra Jens K omkring
ældrevenlige boligtyper, ála ældre-bofællesskaber. Ideen er at lade et boligselskab
eller et pensionsselskab finansiere det, og udleje det på lejebasis. Der var enighed
om, at det vil være en god ide –som det allerførste - at rette henvendelse til Vejle
Kommune for at høre, om et sådant projekt kan lægges ind i lokalplanerne for
området. Jens K og Arne P vil rette henvendelse til Vejle Kommune.
Punkt 4: Lokale Førstehjælpere: Stillet lidt i bero, men der spores interesse fra
skolens side (Søren Andersen). Edel vil tage en snak med Søren om at videreføre
initiativet. (referenten: dette punkt bør komme på næste mødes dagsorden møde,
idet vi SKAL have en hjertestarter i det nye Kulturcenter !)
Punkt 5: Der er tilkommet 10 ’tilflyttere’, hvoraf 2 er gamle Grejsborgere, der flytter
adresse. Edel og Peer fortsætter med at gå rundt og byde velkommen.
Punkt 6: Nytårskuren: alle var enige om, at der var god stemning, og at der blev
givet god orientering, så Nytårskuren som tradition bør vi holde fast i.
Edel fortæller, at der er 3 sække forårsløg til overs, efter at kommunens folk har
plantet forårsløg ved rundkørslen. Der aftales en fordelingsnøgle for løgene for
grundejerforeninger, ’tøsetripperne’, mv. Edel står for uddelingen.
Punkt 7: Ansøgning til Vejle Kommunes Udviklingspulje om midler til at indrette
området omkring det nye Kulturcenter: der er kvitteret for modtagelsen. Arne P. vil
forespørge Vejle Kommune, om hvorpå ansøgningen beror.
Punkt 8: Årsmøde for alle lokalråd i Vejle Kommune, blev afholdt i Øster Starup den
10/3-2018. Lise og Peer deltog, og orienterede om de forskellige ideer og erfaringer,
som de havde hørt om. Peer orienterede desuden om Flex-taxa-ordningen i Vejle
Kommune, som er for alle; ikke kun pensionister og deslige !!
Punkt 9: Kassereren, Peer oplyste at der er følgende beløb i kassen pt. :

30.307 kr. fordelt på:
- Sundhedscaéen:
- Info-stander:
- Lokalrådet:

18.000 kr.
259 kr.
12.048 kr.

Hængeparti: Info-standerens kasse er ved at være tom (som det jo kan konstateres).
Spejderne, Kulturcenteret og Byfest mangler dog at betale. Arne B vil rykke de
famøse skyldnere.
Det besluttes samtidigt, at for holde pengene hjemme til drift (4.000 kr/år) og
afskrivning (4.000 kr/år) vil der blive sendt breve til alle foreninger (9 stk.) med
anmodning om et årligt bidrag på 500 kr./år og til Menighedsrådet på 4.000 kr./år.
Arne P. vil formulere brevene, og rundsende til kommentar. Arne B vil sende
brevene, når de er endeligt udformede.
Punkt. 10: Stiudvalg: Arne B har talt med Trine Møller om at markere Vejle-Jellingstien bedre. Der er kommet henvendelse om at få en sti etableret fra Skovvænget
op til Sportspladsen. Arne B vil spørge Trine Møller, om vi kan søge Stipuljen i Vejle
Kommune. En ny idé som vi vil forelægge Vejle Kommune: når der etableres stier i
Vejle Kommune, er, at de bør være to-delte, således at der er en ren fodgængerdel
og en del forbeholdt ryttere, mountain-bikere etc.
Vejle Kommunes Tekniske udvalg er blevet forespurgt, om de fortsat vil støtte
etableringen af fortov ud til kirken. Vi kender endnu ikke svaret.
Der vil komme et ’bysyn’ i Grejs, foretaget af embedsfolk fra Vejle Kommune, hvor
vi vil gøre opmærksom på, at det vil være en god ide, at nedrive Borgergården og
inddrage området i en større og mere trafiksikker rundkørsel.
Punkt 11: Eventuelt: Arne B har fået tilbudt to sortmalede udendørs borde/bænke.
Det besluttes at købe dem for 600 kr. Idekassen skulle lukkes op, men selv om
kassen er fundet og står hos Arne P. havde han glemt den. Derfor udsættes dette
punkt til næste møde.
Punkt 12: Næste møde, er planlagt til den 15/5; forplejning: Peer

