Nytårskur den 15.1.2020.
Referat.
Efter en hyggelig indtagelse af smørrebrød, øl og snaps fortsatte nytårskuren med runden, hvor
foreningerne efter tur fortalte om deres virke.
Grejs Antenneforening: Der er sket en del ændringer i kanaludbuddet, og der har været bøvl med
kanalerne. Det har der været en del kritik af, men problemerne skulle være løst. Det påtænkes at nedsætte
kontingentet i konkurrence med Evii. Hvis der fremover problemer, skal man ringe til bestyrelsen – ikke til
You See. Det vides ikke hvordan forhandlingerne går mellem You See og Discovery.
Nettet i byen er opgraderet til 1 GB. Kommentar: Julemarkedet ligger for sent. Svar: Det ligger næste år den
28.nov.
Grejs Kulturcenter: Der er meget gang i udlejningen, idrætsforeningen og kirken bruger stedet meget,
skolen ligeså. I bestyrelsen er opgaverne delt mellem medlemmerne, og der er mange ting, der skal laves
færdig. Det har været spændende at se, hvordan økonomien kommer til at se ud, men det hænger sammen
med et 0. Borgergårdens bidrag kom på et tørt sted.
Der er meget at tage fat på. Det næste bliver, at KC bliver beskattet, fordi der ikke er nok kultur og
arrangementer. Det går bestyrelsen i gang med se på – ændrer vedtægterne.
80% af tiden bruges på ”to do” lister, men der har været gode arrangementer: halloween og julemarked.
Fremover bliver der arrangement med Tørfisk. Man vil også lave et foredrag. Der bliver
koordinationsmøder for de implicerede parter. Opfordring: brug Grejs kalenderen, når der laves
arrangementer.
Alt i alt godt i gang med året.
Idrætsforeningen: Bestyrelsen ligger vandret for at sætte mange ting i gang. Der sker noget hele tiden,
senest fodboldfittness. Gymnastikafdelingen har fået tilmeldt 100 børn ved sæsonens begyndelse. Der er
lavet en ny hjemmeside, der gerne må bruges til at skrive gode historier på. Det gamle klubhus bliver
renoveret. Arbejdet er begyndt, og fortsætter i løbet af foråret.
Fremover vil klubben ændre forholdet mellem klubben og især forældrene ved at bede forældrene om at
gøre en indsats. Det er et meget vigtigt arbejde, for der er mange forældre, der blot afleverer deres børn og
ikke hjælper.
I forbindelse med byfesten arrangeres et fodboldstævne med deltagelse af 60 hold. Det bliver en stor
mundfuld.
Alt i alt er formanden fortrøstningsfuld for fremtiden.
Lokalarkivet: Er flyttet ned i KC, hvilket har betydet mange flere besøgende. Der er indledt et samarbejde
med Friskolen. Desuden samarbejdes der med lokalarkiver fra andre steder. Lokalarkivet har en
hjemmeside og i øjeblikket skrives der om de ejendomme, der ligger i omegnen af Grejs. Andre må meget
gerne komme med input.
Grejs Friskole: Skolen er glade for at bruge KC til idræt og det sparer lærertimer fordi man ikke skal bruge
tid på transport. Skolen har fået ny skoleleder, der nu er ansat pr. 1.jan. Der er sat i et strategisk arbejde i

1

gang om der skal udvides, eller man skal forblive det antal børn, man har nu. Hvis der skal udvides, betyder
det flere bygninger. Generalforsamling d. 16.april.
Mettes Hus: I den gamle Borgergård er der kreativ værksted, yogahold. Desuden bliver det sted for Mettes
professionelle aktiviteter.
Grejs Rideklub: ca. 100 medlemmer, der kommer fra mange forskellige steder. Parkeringen er et problem,
der ikke er en løsning på vej.
Borgerforeningen: Efterfølgeren til Grejs Borgergård med nye vedtægter. Der har været arrangeret
fællesspisninger, hvor der har været mere end 90 deltagere hver gang, i forskellige aldre. Der planlægges et
foredrag sammen med Grejs Friskole og Grejs menighedsråd, en vandretur i Grejsdalen med naturvejleder
og fastelavnsfest, samt Sct.Hansbål. Det nye er, at foreningen skal være paraplyorganisation til at søge og
administrere penge. Det har været tæt kontakt med KC om at fordele aktiviteter. Foreningens indendørs
aktiviteter foregår i KC. Betalingen til fællesspisningerne er varieret, idet medlemmer får rabat. Det er
ønskeligt, at foreningen har mange medlemmer.
SeniorSundSammen: Stor succes med arrangementerne. Næste møde er med lederen af Vejle Hospice,
31.marts kommer Trine med et oplæg om alle aldre.
Grejs Søpark grundejerforening: Der bliver 110 enheder, når det hele er udbygget. Den nye bebyggelse
indflyttes i foråret.
Vesterbakkens grundejerforening: Gammel forening, med generalforsamling og Sankt Hans, hvor nr. 7
lægger garage til. Der er en udskiftning i gang med nye unge beboere.
Tøsetripperne: En social forening med 25 medlemmer. Alle kvinder en velkommen. Meget aktive i
forbindelsen med byfesten. Har været med til at male i det gamle klubhus, indrette køkken i KC.
Arne Poulstrup (medlem af Vejle Byråd): Ny hjemmeside ”Aktiv sammen.dk” for alle aktiviteter i Vejle
Kommune for +60. Der har været et møde med OK-fonden, Lennart Bo Andersen, og de er meget
interesseret i at være med til at bygge seniorbofællesskab. Der sker ingen udstykning af nye grunde i
hverken 2020 eller 2021. Når udstykningen går i gang, vil man udbygge Vestermarksvej, så den bliver mere
trafiksikker.
Det er besluttet, at Vejle skal have en ”Camino” ud gennem Grejsdalen og forbindes med Bindeballestien
med overnatningsmuligheder.
Grejs Menighedsråd: Grejs præstegård har været til salg i et år, men desværre glippede det sidste mulige
salg. Prisen er sat ned, og der er nu flere interesserede.
Alting tager tid, men når den gamle præstegård er solgt, så går byggeriet ved kirken i gang, ligesom ppladsen udvides. Det overvejes at gå over til automatisk ringning. Det nye orgel er på vej. Det er færdigt til
1.søndag i advent. Kirken lukkes undervejs i efteråret, da bl.a. skal males bænke. Derfor lægges
gudstjenesterne andre steder i Grejs. Mange aktiviteter i kirkens regi både for børn, ældre og i form af
koncerter.
Kirken er godt besøgt og mange støtter op om aktiviteterne. Der er valg til menighedsrådet i september.
Aktivitetsklubben: Medlemmerne ønsker ikke så mange forandringer. Er flyttet til KC og er glade for
omgivelserne. Medlemstallet er faldet fra 38 til 30. Nye medlemmer er velkomne.
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Grejs vandværk: Der er skiftet nogle pumper, hvilket har givet problemer, der nu er løst. Der har været et
spild over julen, men problemet er løst. Der er en god økonomi og nye pumper mm. Der arbejdes på en
nødforsyning sammen med Lindved. Der er ingen pesticider i grundvandet.
De glade madsvin: Mest en madklub for mænd. Forguder Tøsetripperne, der laver noget godt for byen. Det
fortsættes bl.a. ved at arrangere endnu en beerfest. Sidste gang var der et overskud på 20.000 kr.
Byfesten: Samme koncept som sidste år. Henrik Dam Kristensen bliver grundlovstaler i 2020.
Købmand i Grejs: Der er nedsat en gruppe, der undersøger, hvilke muligheder der er for at få en butik til
byen. Der er dialog med Dagrofa, der er interesseret i Grejs. Der har været dialog længe, men det har været
svært at finde ud af, hvilket koncept, der skal arbejdes videre med. Der satses på en SPAR butik, hvilket
betyder, at Grejs boerne skal benytte butikken, når den er etableret. Lige nu skal gruppen finde ud af, hvor
stor interesse der er for en butik. Der skal udarbejdes an plan for et borgermøde i foråret, hvor det skal
undersøges, om der kan samles 3.5 mill. kr. ind. Det kan blive et beløb på omkring 5000 kr. pr. husstand.
Lokalrådet: Lokalrådet ville søge penge til vedligeholdelses af Østerlidestien, men det er Vejle Kommune
der skal vedligeholde stien, så Lokalrådet gør ikke mere.
Velkomsten til nye beboere er fremover overgået til Borgerforeningen.
Der kommer noget fra Birch Byg til vores hjemmeside.
Spørgsmål: Hvad er der gjort for at undgå vildfarne bilister, der kører helt ud til Madsens gård på
vestermarksvej, når de skal hente besøgende i KC? Svar: KC har fået de rigtige koordinater i GoogleMaps og
GPS, der kommer lys på skiltene mv., så problemet skulle gerne være løst – når folks GPS’ er opdateret.

Referent
Jens Kristensen
Sekretær i Grejs Lokalråd.
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