Dagsorden D. 14/8. 2018. KL. 19,15 i Borgergården
Afbud fra Arne P. og Peer. Gæst: Niels Helmund
1. God kendelse af referat fra D. 19/6.
Godkendt.
Mødet d. 18.9. Ændringer af mødested til Edel kl. 19.30
Mødet tirsdag d. 6.nov. ændres til mandag d. 5.11. kl. 19.30
2. Årsmødet d. 24.okt.
Der er forslag fra Sundhedscafeen om, at temaet for årsmødet bliver indholdet i Kulturcentret.
Niels H. orienterer om, at der er nedsat en gruppe under Kulturgårdens bestyrelse, som skal til
finde ud af, hvad Kulturcentret skal bruges til.
Edel foreslår, at foreningerne, der inviteres til årsmødet, skal holde et møde for sig selv, hvor de
gennemtænker, hvad de kan forestille sig, huset skal bruges til.
Mødet skal ledes af en DGI-konsulent, som Niels Helmund skaffer.
Arne P skiver invitation til alle foreninger i byen, herunder grundejerforeninger med opfordring om
at diskutere forslag internt.
3. Det nye Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) vil gerne inviteres til Grejs. Peter
Sepstrup melder tilbage med en dato.
4. Nye Bo-typer.
Jens orienterede iht. Dokument på ”Grejs.dk”
5. Lokale førstehjælpere: Hjerteløbere
Intet nyt.
6. Velkomst folder Edel / Peer. Det blev diskuteret, om nye firmaer skal have en velkomstpakke.
Beslutninger er, at nye firmaer bydes velkommen med en velkomstpakke (vin og folder) i Grejs
7. Rejsegilde i Kulturcentret i uge 35 d. 30.8.
8. Ansøgning til Kommunen. Vi binder Grejs sammen. Intet nyt.
9. Økonomi Peer. Infostander Arne B. Der er kommet tilsagn om penge fra de tilspurgte foreninger.
Arne B sender fakturaer ud.
10. Stiudvalg. Bænk ved gl. Kirkesti er etableret.
Hornstrup Lokalråd vil prøve at få etableret en sti fra Hornstrup til Grejs.
11. Eventuelt Dagligvarebutik.
Poulsen ønsker at få at vide, hvad Grejs vil mht. en dagligvarebutik. Han vil vide det, for hvis ikke, vil
han bruge den afsatte grund til noget andet.
REMA har ikke villet, men Arne B vil prøve igen. Dagrofa (Min Købmand) er en anden mulighed,
som kan komme på tale.
Vi tager det op på næste møde.
12. Næste møde D. 18/9 afholdes hos Edel.

