Referat af Bestyrelsesmøde i Lokalrådet, mandag den 7/1-2019.
1. Referat fra Bestyrelsesmødet den 12/11-2018: Godkendt
2. Planlægning af Nytårskuren, den 16/1-2019: 27 tilmeldte. Allan bestiller 70 stk.
smørrebrød, 1 ks øl, 3 fl. Snaps, småkager, 1ps. Kaffe, 1 pk. Tebreve, en pk servietter, 1 l
mælk. Mødetidspunkt: kl. 18.00. Dagsorden: spisning + drikkelse inden start. Arne B
indleder og afslutter, Arne P er sekretær. Arne B beder alle deltagende foreninger mv.
fremkomme med et kort referat fra året der gik, fremtidsplaner, samt at de skal lægge
deres ’datoer’ ind på hjemmesiden samt opdatere deres respektive oplysninger på
hjemmesiden.
3. Nye boformer/Lokalplan: Jens oplyser, at der er sendt en projektbeskrivelse til John
Refsgaard, Lejerbo. Denne projektbeskrivelse medsendes dette referat til
bestyrelsesmedlemmerne. Der vil blive afholdt en offentlig høring og vi vil bede Vejle
Kommune arrangere et offentligt møde i Grejs i forbindelse med lokalplanforslaget. Jens vil
kontakte kommunen og forhøre sig.
Vedrørende Lokalplanforslag omkring Enghaven (Claus og Hanne Hulegaards jorde) er der
kommet en henvendelse til Lokalrådet. Lokalrådet har ikke kommentarer til planerne, ikke
mindst fordi der er tale om en privat udstykning.
4. Vi binder Grejs sammen: Resultatet fra ’Åben Tegnestue’ er blevet sammenskrevet af
arkitekterne fra DGI og fremlagt for arbejdsgruppen. Der foreligger nu et egentligt forslag
med skitser mv. Der mangler økonomisk overslag som vil komme efterfølgende fra
arkitekterne. Arne P spørger Rasmus Hovgaard, om dels forslaget kan offentliggøres på
Grejs.dk, dels at han kan fremlægge det til Nytårskuren den 16/1.
5. Grejs.dk: der er stort set indkommet svar fra alle foreninger mv. Edel, Jens og Arne P sørger
for en sidste gennemgang, og sender det samlet til Finn (hjemmeside-forvalter !!)
6. Dagligvarebutik: der udspandt sig en længere diskussion om en hensigtsmæssig placering
af en dagligvarebutik. Konklusionen blev: Allan tager fat i Rema 1000 og Arne B i Netto for
at sondere deres interesse og planer; Netto og Rema 1000 skal oplyses om, at der er
stigende trafikmængde gennem Grejs (bygaden), samt planlægningen af et betydeligt nye
bebyggelser (Vestermarksvej og Enghaven). Med andre ord: der er basis for en butik i
Grejs.
7. Økonomi: Kassereren oplyser, at der er 950 kr. i kontanter; 27.012 kr. indestående i bank.
Regninger til foreningerne bag Infostanderen skal udsendes, og det vil Edel tage sig af.
8. Stiudvalget: klipningen af hegnet ved Gormsen-stien, vil koste 1.200 kr. Arne B vil tage sig
af sagen: en maskinstation kan klippe når der bliver frost, og Arne B vil samle affaldet
sammen.
9. Nye tiltag: Borgergården er blevet solgt; provenuet blev dog lavere end forventet.
Overdrages til køber, Jan Nørskov Madsen, senest 1. juni. På Kulturcenterets hjemmeside
kan man finde linket til udlejning af lokaler. Arne B oplyste, at vores præst i en anden
anledning havde nævnt, at nogle tilflyttere fandt det lidt svært at blive inkluderet i Grejs.
Det aftales at invitere Anne Mette til næste Bestyrelsesmøde. Arne B indbyder hende.
Forslag fra Jens til populært navn til næste Årsmøde. Punktet tages op til næste

Bestyrelsesmøde. Arne B nævnte at flaget til Svinget er blevet ledigt efter Inge Pedersens
død. Arne B tager det med til Nytårskuren for at finde en afløser.
10. Eventuelt: Forplejning til næste Bestyrelsesmøde, den 11/2, kl. 1930: Karsten står for det.

