Referat af Bestyrelsesmøde i Grejs Lokalråd, mandag den 12/11-2018
Til stede: Allan R. Danielsen, Arne Buch, Edel Petersen, Jens Kristensen, Lise Gindesgaard, Peter
Faber, René Bjerg, Thorkild Bech og Arne Poulstrup (referent).
1. Godkendelse af referat af Bestyrelsesmøde den 16/10: godkendt
2. Godkendelse af referat af Årsmøde, den 24/11: godkendt
3. Konstituering: følgende blev valgt med applaus:
a. formand:
Arne Buch
b. næstformand:
Lise Gindesgaard
c. sekretær:
Arne Poulstrup
d. kasserer:
Edel Petersen
e. indbyder:
Peter Faber
f. stiudvalg:
Allan Danielsen, René Bjerg , + Karsten Kring (som
suppleant for suppleant)
4. Nye boformer: Jens kan oplyse, at udkast til lokalplan for den nye udstykning nordøst for
Vestermarksvej vil komme til høring først på året 2019. Vejle Kommune er ved at lave en
ny boligpolitik, ny politik for investering af grundkapital og en ny seniorpolitik for hele
kommunen, og kommunen vil formentlig ikke konkretisere diverse byggeplaner, før disse
politikker er vedtagne i Byrådet.
5. ”Vi binder Grejs sammen”: Arne B og Arne P gav en orientering om historikken, og der er
indkaldt til ’Åben tegnestue’, et møde hvor alle Grejsborgere kan droppe ind og give deres
mening og forslag til kende, på Grejs Friskole, torsdag den 20/11, kl. 17-20.
6. Revision af Grejs.dk: Hensigten er, at få hele hjemmesiden gennemgået, revideret og
opdateret. Jens er i gang med at indkalde gruppen (Jens, Edel og Arne P) og Lise lover at
sende til oplæg med diverse links til gruppen.
7. Dagligvarebutik: Der er en vis interesse fra Rema1000 for at ville bygge, når indbyggertallet
stiger betragteligt i Grejs; f.eks. i forbindelse med den nye udstykning. Allan har lovet at
sende Brd. Poulsens udkast (tegninger) for butik ved rundkørslen til Rema 1000.
8. Økonomi: Arne B orienterede om økonomien: 27.940 kr., hvoraf godt 8.000 tilhører
Sundhedscafé’en. Arne P sørger for at indsende årsberetning 2018 + regnskab 2017 til
Vejle Kommune, så vi kan få bidrag 2019 fra Vejle Kommune, som er på 10.000 kr.
9. Sti-udvalget: udvalget har netop gået Gormsen og Gl. Kirkesti efter og lavet oprydning.
Udvalget (Allan og Karsten) meddelte, at der er behov for en større tilbageskæring på Gl.

Kirkesti, og Arne B vil undersøge hvilken entreprenør, der vil kunne stå for det. Lokalrådet
betaler af egen kasse.
10. Eventuelt:
a. Møde mellem Kulturcenter og Borgergården: Thorkild fortalte, at der er tanker om
at samtænke Borgergårdens aktiviteter med andre gruppers aktiviteter, f.eks.
Sundhedscafé, Aktivitetsklubben mv. Nyt møde mandag den 19/11-18.
b. Salg af Borgergården: Thorkild kunne oplyse der er muligvis en seriøs køber.
c. Mødedatoer for Bestyrelsen i første halvdel af 2019:
i. Nytårskur den 16/1, kl. 19.00. Arne P sørger for annonceringen på
hjemmesiden, samt skrive til foreningerne i december måned 2018
ii. B-møder: mandag den 7/1, mandag den 11/2, mandag den 1/4, og mandag
den 13/5, alle dage kl. 19.30 i Borgergården og siden i Kulturcenteret.
d. Punkter til næste B-møde: trafik-regulering i Grejs, samt nye forslag til aktiviteter i
Grejs og omegn.
e. René vil sørge for forplejning til næste møde
Tak for et godt møde,
Venlig hilsen, Referenten

