Referat fra Bestyrelsesmøde i Grejs Lokalråd, mandag den 1/7-2019,
i Grejs Kulturcenter.
Tilstede: Karsten Kring, René Bjerg, Thorkild Bech, Allan Ringtved Danielsen, Arne Buch, Jens
Kristensen (referent).
Afbud fra: Lise Gindesgaard, Peter Faber, Arne Poulstrup og Edel Petersen
1. Godkendelse af referat fra 13.5.2019.
Referatet godkendt
2. Nye Boformer/ Lokalplan (Vejføring)
Intet nyt. Jens orienterer: Vejle kommune har lavet en plan for tilskud til almennyttige
boliger, og Grejs er ikke med i den plan.
3. Borgermøde.
Lokalrådet indbyder til borgermøde i Kulturcentret om lokalplanen. Der er frist for indsigelse fredag
d. 16.august.
Vi foreslår, at borgermødet afholdes tirsdag d. 13. aug. Kl. 19.30.
Arne B kontakter Vejle Kommune mhp. at invitere embedsmænd fra Teknisk Forvaltning, samt
politikere fra Teknisk Udvalg og Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati.
Planlægningsmøde: Tirsdag d. 30.juli i Kulturcentret kl. 19.30.
Jens kontakter Finn annonce på Grejs.dk og Inforstander om borgermøde. Link til lokalplanen
lægges op samtidigt.
4. Hjemmesiden.
Intet nyt.
5. Byfest evaluering.
René fremsatte ønske om annoncering af, hvordan traditionerne er med tilmelding til
fugleskydning.
Borde og bænke er på plads ved branddammen; der sættes kæder på, så de ikke kan flyttes.
6. Dagligvarebutik.
Arne B har foranlediget et møde for de personer, der er interesseret i at lave en butik. Der er lavet
et udvalg, som Peter Faber er formand for.

Dele af udvalget har været i Nim for at se den nye butik i Nim.
Indtrykket er, at der ikke er de store prisforskelle på Spar og andre butikker.
Bestyreren for butikken i Nim og Daugård har udtrykt interesse for at drive butikken i Grejs
gennem en lokal mand.
Udvalget kommer med et udspil, når de er klar til det.
Mht. tankstation har Lars Poulsen en kontakt. Kommunen har sandsynligvis ingen
indvendinger.
7. Økonomi.
Edel oplyser, at Lokalrådet har 10.994 kr. Infostanderen har 3586 kr. Sundhedscafeen har 1655 kr.
8. Stiudvalg.
Gl. Kirkesti beskæres i den kommende uge.
Omkring Flagstangen er der nu klippet og lagt flis ud – et samarbejde med Tøsetripperne.
9. Nye tiltag.

Ildsjæle. Formanden har ikke arbejdet med sagen. Det kommer.
Strategiske landsbyplaner. Jens har redegjort pr. mail for Strategiske landsbyplaner.
Hjertestarter (Rene): Strøm koster 200,- årligt, vedligeholdelse incl. forsikring koster 1800,Skab til hjertestarter koster 16.500,- .
Der har været gjort flere forsøg på at få finansieret en hjertestarter.
Vi gør ikke mere ved sagen lige nu.
Angående hjerteløbere: vi tager det op næste møde.
10. Eventuelt.
Angående trafik gennem Grejs: Der er for mange, der kører for hurtigt gennem byen.
Vi drøftede mulighed for at reducere de høje hastigheder gennem byen. Vi tager punktet op efter
borgermødet, og tager udgangspunkt i det, der er kommet frem på borgermødet.
Grejs Borgerforening vil gerne overtage arbejdet med at modtage nye borgere i Grejs. Vi
overdrager gerne opgaven til den nye borgerforening.
Strøm til infostanderen kan stadig købes af den nye pizzaejer. Han vil gerne have en reklame på
infostanderen, men det er ikke muligt, idet der er en regel om, at der ikke må være reklamer på
inforstanderen.
11. Næste møde: Tirsdag d. 30.juli i Kulturcentret kl. 19.30. Arne P tager afsked med Lokalrådet og står
for forplejning.

