Referat af Bestyrelsesmøde i Lokalrådet for Grejs, tirsdag den 16/10 – 2018.
Til stede: Allan Danielsen, Thorkild Bech, Edel Petersen, Lise Gindesgaard, Karsten
Kring, Arne Buch, Jens Kristensen og Arne Poulstrup (referent).
Ikke til stede: Peer Krejsgaard.
1. Godkendelse af referat af 18/9-2018: godkendt
2. Årsmøde den 24/10-18: Der vil blive serveret øl/vand: 2 kasser vand/ 2 kasser
øl skal indkøbes. Der vil blive tale om gratis servering. Thorkild, Arne B, Peer
og Karsten er på valg. Thorkild og Arne B ønsker genvalg. Karsten og Peer
ønsker ikke genvalg. Suppleanter: Jens og Arne P ønsker genvalg. Arne P
spørger om genvalg for revisor: Villy Schytz og suppleant for revisor: Grethe
Vestergaard. Årsmødet starter kl. 19.00. Alle mødes kl. 17.30. Allan køber 20
stk. smørrebrød, samt øl og vand. Stole og bordopstilling i tre rækker. Arne B
har aftalt dirigentopgaven med John Refsgaard. Efter Årsmødet tager
Kulturcenteret over. Arne P laver opdatering af Årsmødeindkaldelsen på
hjemmesiden.
3. ’Vi binder Grejs sammen’: Arne P redegjorde for møde mellem
Kulturcenteret, Lokalrådet, Grejs Friskole og Idrætsforeningen, med
repræsentanter fra DGI og Vejle Kommune. Det blev aftalt, at der iværksættes
en demokratisk proces med ideskabelse for, hvordan udearealerne for
Kulturcenteret skal udbygges. DGI vil komme med ide til at få alle i Grejs i tale.
I første omgang betaler Idrætsforeningen for DGI’s konsulentydelse;
Lokalrådet vil søge Straks-puljen om penge til dette formål.
4. Grejs.dk: fordeling af oprydning på hjemmesiden: Lise har gennemgået
hjemmesiden og alle undersider. Gennemlæsning og forslag til revision: Jens,
Edel og Arne P påtager sig opgaven.
5. Dagligvarebutik: Allan har kontakt med Rema 1000, og de mener at det på sigt
bliver interessant at bygge i Grejs. Rema 1000 vil gerne have detajl-tegninger
for grunden ved rundkørslen. Arne B vil få tegninger fra Brødrene Poulsen og
sendt til Rema 1000’s repræsentant.
6. Økonomi: Ikke yderligere information.
7. Stiudvalg: Allan og Karsten går en tur på Gl. Kirkesti og Gormsen-stien.
Østerlide-stien meldes OK.

8. Eventuelt: det aftaltes, at vi til de fremtidige Bestyrelsesmøder har et fast
punkt omkring lokalplanerne for den nye udstykning. Thorkild orienterede
omkring Borgergårdens salg – Borgergården kan ifølge lokalplanerne ikke
anvendes til lager og kontor. Borgergården kan heller ikke indrettes til
klubværelser.
9. Næste møde efter Årsmødet: 5/11-2018. Lise vil stå for forplejningen; og
mødet starter kl. 19.30.

