Referat af møde i Grejs Lokalråd tirsdag d. 30.7.2019.
Tilstede: Karsten Kring, Edel Petersen, Jens Kristensen (referent).
Afbud fra: René Bjerg, Peter Faber, Allan Ringtved Danielsen, Thorkild Bech, Arne Buch,
Ikke tilstede: Lise Gindesgaard
Inviterede gæster: Bo Danielsen (Grejs Kulturcenter), Niels Hellmund (GDIF), Niclas Bentsen (Grejs
Friskole).
Emne: Borgermøde om Lokalplanen.
Dagsorden:
1. Hvilke spørgsmål skal vi stille til forvaltningens medarbejdere på borgermødet d.
13.august?
Hvilke hurdler ser de implicerede parter i den foreslåede lokalplan
Der blev nævnt forskellige emner, problemer og løsninger:
Trafikafholdelse: Vejen mellem skolen og Glenn/Inger Marie er et problem. Børnenes
sikkerhed på vejen er vigtigst, når der skal findes en vejløsning. Vestermarksvej gøres
trafiksikker, herunder trafiksikre løsninger i begge ender af vejen. Vestermarksvej udstyres
event. med dobbeltrettede cykel- og gåstier.
Arealtrekant i Kulturcenterets område: Et problem, at der ikke må være lysmaster i et
område, hvor der ønskes fodboldbane.
Diversitet indenfor boligområderne må gerne være større.
Hver af de implicerede interessenter tager diskussionsspørgsmål med til borgermødet.
2. Praktisk planlægning af borgermødet.
Der skal laves en øget annoncering af borgermødet via facebook og nyhedsbrev på Grejs.dk
- Jens
Der skal laves et officielt referat fra borgermødet. Det kan være forvaltningen skriver eller
det kan være os selv. Aftales med forvaltningen.
Dagsorden:
a. Oplæg fra forvaltningen
b. Spørgsmål, kommentarer mm. – i temaer: trafik, boligtyper, institutioner ….
c. Konklusioner
Forslag til ordstyrer: John Refsgård eller Erik Heilesen, Niels Kirkegård – Jens
Praktiske opgaver:
Opstilling af højtalere/mikrofon – lånes på skolen, Edel
Stoleopstilling, Edel, Karsten
Dias/ fremviser, lærred – depot + præsten, Edel
Kopier af væsentlige kort til uddeling - kontant til forvaltning, Jens

Annoncering på Facebook et par gange + nyhedsbrev – kontakt Finn, Jens
Forplejning: øl, vand – Karsten kontakter Allan
Mødetidspunkt for stoleopsætning: kl. 18.00 (flere må gerne deltage).
3. Afsked med Arne Poulstrup.
Arne gav smagsprøver på sine gode vine samt oste og kiks.
Lokalrådet takker Arne for en stor mangeårig indsats bl.a. som en ihærdig og indsigtsfuld
formand.

Jens (referent)

