Referat af Bestyrelsesmøde i Grejs Lokalråd, den 1. april 2019.
Deltagelse: Arne Buch, Edel Petersen, Allan Danielsen, René Bjerg, Karsten Kring, Peter Faber, Jens
Kristensen, Lise Gindesgaard, Thorkild Bech, Arne Poulstrup (Referent).
Gæst: Anne Mette Ramsgaard Johansen.
1. Godkendelse af referat fra den 11/2-2019: Godkendt med bemærkningen om at flaghejsning i
Svinget er overtaget af Else og Gunner Kristensen.
2. Ny lokalplan for udbygningen af Grejs, herunder planlægningen af seniorfællesskaber : Jens kunne
oplyse, at der er indkaldt til møde med Vejle Kommune, Teknisk Adm. den 11. april, hvor
lokalforslaget vil blive drøftet, inden offentliggørelsen; herunder planerne for vejføring i området.
Deltagere er repræsentanter for Friskolen, Lokalrådet og Kulturcenteret. Arne P koordinerer Grejs’
bemærkninger
3. Senior Sund Sammen (= Sundhedscaféen). Arne P, og Anne Mette orienterede om aktiviteterne,
herunder de næste arrangementer: Silas Holst den 23/5 kl. 15 og psykoterapeut Bente Mikkelsen
den 12/6, kl. 10. Lise lægger datoerne ind i kalenderen på Grejs.dk.
4. ”Vi binder Grejs sammen”: intet nyt, idet Rasmus Hovgaard har ikke reageret på Arne P’s
henvendelse. Arne P følger op, men venter til at indvielsen af Kulturcenteret er overstået.
5. Klubhusets fremtid hænger sammen med GLUK’s fremtid. Der er planlagt møde med Vejle
Kommunes børne/unge forvaltning, mandag den 8/4. Deltagere Jens, Arne P og muligvis også Anne
Mette. Anne Mette gav en orientering om GLUG, som har stor deltager-tilslutning, men mangler
frivillige voksne. René kontaktes af Anne Mette i forbindelse med næste generalforsamling for at
lave en generel henvendelse til forældre/voksne i Grejs til at give en hånd med på de ugentlige
aftner.
6. Tilflyttere: På grund af forlydender om, at nye tilflyttere har det svært ved at blive inkluderet, var
Anne Mette inviteret. Hun havde gennem sine tjenstlige samtaler som præst hørt, at dem med de
helt små børn + par, hvor børnene er fraflyttet kan føle det svært at blive inkluderet i fællesskabet.
På den baggrund fremkom der forslag om at lave nyt og bedre materiale til uddeling. Beslutning:
Peter og Lise at lave en indbydende ’flyer’ som i tydeligt sprog vil oplyse, at hvis man vil følge med i,
hvad der sker af aktiviteter i Grejs, skal man følge med på Grejs.dk. Det betyder også, at Grejs.dk
skal være helt optimeret, og der kom forslag til at designe hjemmesiden anderledes for at gøre den
endnu mere tilgængelig og oversigtlig. Derfor inviteres Finn (af Arne B) til næste møde for netop at
finde frem til et bedre design. Desuden vil Peter og Anne Mette, når de byder nye tilflyttere
velkommen, bede om folks e-mail adresser, som Finn så kan tilmelde Grejs.dk’s nyhedsbrev. Lise vil
desuden forfatte forslag til indlæg til omtale af Lokalrådet, om at huske at byde sin nye nabo
velkommen, samt forslag til slogan for Grejs.
7. Dagligvarebutik i Grejs: Arne B: har spurgt Salling-gruppen (Føtex, Netto mv.) om muligheder for at
etablere sig i Grejs, herunder ude ved motorvejs-rundkørslen; svaret var at Grejs er for lille til en ny
dagligvarebutik under Salling-gruppen. REMA1000 har også sagt fra. Derfor vil Arne B invitere
Dagrofa til en nyt møde i Lokalrådets bestyrelse for at høre deres tilbud igen.
8. Økonomi: Edel meddelte, at indbetalingerne til Infostanderen alle er indkommet på nær én
(Byfesten). Status for alle konto dags dato: 37.884 i banken, kontanter: 960 kr. fordelt på:
a. Lokalrådet: 13.974 kr.
b. Infostanderen: 4.486 kr.
c. Sundhedscafe: 19.422 kr.

Det besluttedes herefter, at der gives et fast tilskud til forplejning i fremtiden på: 150 kr. Edel skal
blot have en bon på beløbet, lydende: Kaffe og kage: 150,- kr.
9. Stiudvalget: udvalget (Karsten, Allan og René) udskifter to bænke i år og to næste år, inden for en
beløbsramme på ca. 5.000 kr.
10. Udvalget for Lokal- og nærområder: vil gerne mødes med os. Forslag fra Arne B om at have et
fælles møde mellem Grejs, Hornstrup og Engum blev støttet. Arne B går videre til udvalget for at
arrangere et møde.
11. Kulturcenteret: i forbindelse med indvielsen den 27/4 besluttedes det at give en gave i form af et
bordfodbold-bord. Peter vil indkøbe det og få det passende pakket ind !!
12. Eventuelt: der er indgivet et forslag til den kommende generalforsamling i Borgergården den 10/4
om at foreningen opløses, og aktiviteterne overføres til en aktivitetsgruppe under Lokalrådet.
Lokalrådet kunne acceptere en sådan ordning, såfremt forslaget bliver vedtaget.
13. Næste møde 13/5: forplejning: Jens Kristensen. Og Arne B bestiller lokale i det nye Kulturcenter.

