2019-09-25. Referat af møde i Grejs Lokalråd kl. 19.30 i Grejs Kulturcenter.
Tilstede: Peter Faber, René Bjerg, Allan Ringtved Danielsen, Karsten Kring, Arne Buch, Edel
Petersen, Jens Kristensen (referent).
Afbud: Thorkild Bech
Forplejning: Allan

1. Godkendelse af referat fra d. 28/8 2019
Rettelse til referat: Grejs Borgerforening overtager modtagelse af nye tilflyttere fra
årsskiftet 2019/20. Lokalrådet tager resten af 2019.
Referat godkendt.
2. Planlægning af Årsmødet d. 30. oktober 2019 kl. 19.30 i Grejs Kulturcenter.
Skal annonceres i lokale medier senest 1 måned før. Dagsorden udsendes samtidig.
Der serveres en øl eller vand (Allan sørger for dette)
John Refsgård foreslås som ordstyrer
Jens foreslås til referent
Edel, Allan, Jens genopstiller
Karsten genopstiller som suppleant
Jens undersøger, om der er basis for et foredrag om lokalsamfund af forstander på
Landsbyhøjskolen Tyge Mortensen.
Arne undersøger, om Arne Poulstrup kan sige noget om at sidde i Vejle Byråd og årene som
formand i Grejs Lokalråd.
Lokalrådet mødes til spisning inden årsmødet.
Edel bestiller fra Grejs Pizza. Hvert medlem bestiller hos Edel.
Mødetid kl. 18.00
Jens offentliggør årsmødet på Grejs.dk, Facebook, nyhedsmailen: Tid, sted, nyhedsmailen
3. Hjemmesiden
Jens overtager udfyldelsen af de tomme felter på hjemmesiden. Peter supplerer.
Edel og Jens er i gang med opdatering af faktuelle oplysninger.
4. Mødet med ULN d. 5 november er udsat (møde med Hornstrup og Engum)
Nyt tidspunkt kommer senere. Mødet er udsat til efter nytår.
Arne foreslår, at vi afholder et møde med Hornstrup og Engum inden mødet med udvalget.
5. Dagligvarebutik
Udvalget mangler nogle oplysninger inden afholdelse af et borgermøde, men udvalget
arbejder frem til afholdelse af sådant.
Der har i gruppen været arbejdet ud fra, at der skal etableres en SPAR-butik, men på det
seneste har DAGROFA foreslået, at der begyndes med en Min-købmand, som senere kan
opgraderes til et SPAR-koncept.
Go-on benzinselskab vil gerne bygge et tankanlæg.
Det tiltænkte borgermøde d. 2.okt. er udsat på ubestemt tid.

Arbejdsgruppens næste møde skal handle om konceptet: skal det være en SPAR eller en
MIN-købmand? Først når det er på plads, skal der udarbejdes materiale til
husstandsomdeling og efterfølgende borgermøde.
På det påtænkte borgermøde kommer John Wagner fra Dagrofa fortæller om
købmandskonceptet. Edel foreslår en bustur til en SPAR eller Min-købmand.
Arne hører Arne Poulstrup, om det er muligt, at der tilknyttes anparter til de nye
byggegrunde, der skal sælges i den nye udstykning.
6. Økonomi
Edel oplyste om indeståender på følgende konti:
Lokalrådet 10355,- kr
Info 3586,-kr
Sundhedscafeen 11250,-kr
7. Stiudvalg
Allan har talt med Vejle Kommune angående en fartmåler, men uden at få kontakt med en
medarbejder ved kommunen. Allan arbejder videre med det.
Karsten har rettet henvendelse til Vejle Kommune afgående forløbet for kirkestien ved
Grejsbjergvej, der ikke overholder lokalplanen. Vi afventer kommunens svar.
Fremover lejer vi benzindrevne buskryddere til rydning af stiarealerne.
Gormsenstien er trimmet.
Peters forslag om en ny sti syd fra Grejs blev diskuteret. Vi går hver især en tur på den
foreslåede sti for at se, om det er en god ide. Der var dog udbredt tilfreds i lokalrådet med
at der etableres en ny sti, så mulighederne for at gå tur i omegnen af Grejs bliver større.
Karsten finder ud af, hvem der ejer grundene, som stien går igennem. Herefter ser vi videre
på mulighederne for at etablere en trampesti som foreslået af Peter.
8. Nye tiltag, ildsjæle, Strategiske landsbyplaner
Intet nyt
9. Eventuelt.
DGI kursus for lokalråd:
Vi vil gerne have en konsulent på et ordinært lokalrådsmøde med fokuspunkterne:
Hvad mener borgerne?
– Involvering og brug af data. Når I spørger borgerne, er det muligt at skabe et overblik over ønsker
og behov. En god måling på hvordan det står til og en proces, som ofte synliggør nye muligheder.
En workshop hvor vi taler om muligheder i forhold til borgerinvolvering, metoder og værktøjer.
Opdeling af opgaver
Vi ved, at det bliver lettere at rekruttere frivillige, når opgaverne er mindre og afgrænsede. På
denne workshop hjælper vi jer med at identificere alle opgaver, opdele dem og beskrive dem, så
det fremadrettet er lettere at rekruttere nye frivillige kræfter.

Arne fortsætter med dette emne og kontakter Vejle Kommune.
10. Næste møder efter Årsmødet: tirsdag d. 5.nov. kl. 19.30 i Kulturcenteret.

Forplejning: Edel

