Referat fra lokalrådets møde d.15.5 2018

1 Referat fra sidst blev godkendt:
•
•

De nye blomsterløg er sat og vil blomstre til næste år
Idekassen skal åbnes, Arne P. sørger du for det inden byfesten?

2 Årsmøde d. 31. maj med kommunen: Arne P., Arne B. og Nils H. deltager
•

Kommunens nye udvalg for Lokalsamfund og nærdemokrati vil gerne inviteres til Grejs og se
hvad vi laver. Vi vil invitere dem efter sommerferien, Arne B. aftaler nærmere med Peter
Spestrup.

3 Nye boligtyper:
•
•
•

Anny Gosvig, Niels H., Arne P. og Jens Kristensen har deltaget i møde, med 3 af Vejle
kommunes ansvarlige for lokalplanen, om interessen i ældreboliger i Grejs.
Gruppen har lavet forarbejde, ved at kontakte kreditforeninger med kendskab til den type
boliger samt andre byer med lignende planer og eksisterende boliger.
Er mulighederne gunstige skal der afholdes et borgermøde på et senere tidspunkt.

3.1 Edel arbejder fortsat på at få kontakt med friskolen vedr. ”førstehjælper”person/-er i Grejs.
4 Velkomstfolder udvalget er ajour med uddeling af vin og velkomstfoldere til de seneste kendte
tilflyttere.
5 Udearealet om kulturcentret; vi er i dialog om fordelingen af aktiviteter i området. Vi skal forme en
arbejdsgruppe med deltagere fra lokalrådet, idrætsforeningen, skolen og kulturcentret.
5.1 Arne B. Aftaler nærmere med Niels H. angående indvielsen af bålhytten, skal det være med kul
på og snobrødsbagning?
Byfest bemanding af lokalrådets bod.
•
•
•

Mandag mødes Karsten og Thorkild og gør klar til plancher
Grundlovsdag mødes Karsten og Arne B. kl. 9 og hænger op
Lørdag kan Thorkild og Jens passe bod.

Vi mangler bemanding, kom når I kan.
6 økonomi kassebeholdning
•
•
•

Lokalrådet: kr. 20.300,Sundhedscafé: kr. 14.400,Infostander: kr. 250,-

Der skal skrives rundt til foreninger om et årligt beløb til infostanderen.
7 Stiudvalget: der er mange besøgende på stierne og alt er ok.
8 eventuelt: mobilitetsplan i Vejle kommune. Vi vil gøre vores synspunkt gældende og skrive til Vejle
kommune om de problemer vi forudser og vil appellere til at mobilitetsplanen ikke udføres i etaper,
men bliver udført på én gang. Arne P. vil formulere vores henvendelse.
Næste møde 19/6 kl. 19.30
Forplejning: Thorkild

