Referat af lokalrådsmøde den 5.11.2019 kl. 19.30 Kulturcenteret
Edel sørger for forplejning

1. Godkendelse af referat fra d. 30. okt.
2. Konstituering
Formand: Arne
Sekretær: Jens
Kasserer: Edel
Næstformand: Peter
Stiudvalg: Karsten, René

3. Mødeplanlægning for det næste år
Nytårskur 15.jan. 2020 kl. 19.00. Vi mødes kl. 18.00
Jens sender invitation til foreningerne ud
Peter sørger for smørrebrød, småkager, mælk, servietter, fyrfadslys,
staniol og kaffe
Karsten sørger for drikkevarer (øl, vand og snaps)
Næste møder:
tirsdag d. 4.feb. (event. besøg af DGI konsulent)
Peter
tirsdag d. 3.marts (event. besøg af DGI konsulent)
Thorkild
tirsdag d. 5.maj
Hanne
tirsdag d. 16.juni
Anni
tirsdag d. 4.aug. (forberedelse af årsmødet)
Karsten
tirsdag d. 20.okt. Årsmøde
Alle møder kl. 19.30
Navne med blåt sørger for forplejning.

4. Grejs.dk
Hjemmesiden opdateres nu af Jens.

5. Dagligvarebutik
Gruppen har ikke travlt, fordi der bygges og bygges i Grejs, men der arbejdes på at
lave et borgermøde, hvor man ønskes en tilkendegivelse af, hvor mange der er
interesseret i at få en butik til Grejs.
Ved næste møde i udvalget kommer der en Dagrofa-mand og klæder udvalget på for at
det kan træffe afgørelse om det skal være en ”MIN købmand” eller ”Sparkøbmand” –
hvor butikken skal ligge.

6. Økonomi.
I alt i banken 12202,- kr.
Infotavlen 3586 kr
Kontant 431 kr
Sundhedscafeen står i 0

7. Stiudvalg ( Østerlide stien)

Møde med Vejle Kommune og grundejerforeningen om Gl. Kirkesti ved
Grejsbjergvej. Kommunens embedsmand var positiv overfor indsigelsen og vil vende
tilbage.
Indsigelsen går på, at stien ikke følger den gamle lokalplan, så det ikke er muligt at
bruge den for kørestolsbrugere og barnevogne.
Vi afventer kommunens svar.
Østerlidestien: Der er problemer med underførsel at et kloakrør, der er tilstoppet. Jens
har henvendt sig til Vejle Kommune og har fået svaret, at der skal foreligge et konkret
projekt med tegning, kortanvisning og økonomioverslag.
Arne laver en projektbeskrivelse med tegning, økonomi mm.

8. DGI kursus for lokalråd
Se ovenfor

9. Nye tiltag
Jens skriver til kommunen, så vi er orienteret om kommunens planer med den nye
udstykning.

10. Eventuelt
”Problemer” med unge, der laver ”ballade”.
Lokalrådet gør ikke noget videre.
Forespørgsel:
Anni vil arrangere en dag i Kulturcenteret med Kim Larsen sange, hvor der samles
penge ind til et letplejecenter i Grejs. Kan Lokalrådet stå som forening bag
arrangementet, så der ikke skal betales for at leje lokalerne?
Hvis ikke plejecenteret bliver til noget, overgår pengene til Lokalrådet.
Ok fra Lokalrådet.
Peter foreslår, at hvis lokalrådet skal give gaver, så skal vi lave nogle regler for hvor
meget og til hvem.
Det tages op på næste møde.
Slut.

