Referat af møde i Grejs Lokalråd den 4.2.2020 i Grejs Kulturcenter.
Tilstede: Arne Buch, Thorkild Beck, Peter Faber, Karsten Kring, Anni Gosvig, Karen Nonbo, Edel Petersen,
René Bjerg, Jens Kristensen (referent)

1. Referat af Nytårskur 2020. Ingen kommentarer.
2. Lise Nørlund, DGI.
Mange gode input, der har inspireret os til at optimere vores arbejde i forhold til kommunikation
og frivillighed. Vi får Lises slides tilsendt og arbejder videre med udvikling på et senere møde.
3. Anmodning fra Mettes Hus. Mette Lauridsen til stede.
Mette har anmodet Lokalrådet om hjælp til at søge om penge til aktiviteter i Mettes Hus. Der er
kreativ værksted hver mandag, men der kommer ganske få. Der skal intet overskud være.
Kommunen synes, at det er en god ide med det kreative værksted. Kommunen har givet udtryk for
interesse i aktiviteterne.
Arne: Har talt med kommunen, der påpeger, at der ikke gives tilskud til private.
Lokalrådet spørger Peter Sepstrup om det videre forløb. Det blev anbefalet, at ansøgningen går
gennem Grejs Borgerforening. Desuden blev det anbefalet, at Mette kan få råd i Foreningernes
Hus, Vejle.
4. Grejs.dk. Status v. Jens.
Hjemmesiden er opdateret.
Jens lægger Lokalrådets mødedatoer ind.
Edel læser korrektur.
5. Dagligvarebutik i Grejs
Peter orienterer om, at arbejdsgruppen er enige om at køre efter SPAR – konceptet. Der bygges en
case op, der kan præsenteres på et borgermøde om en SPAR- købmand. Formålet med
borgermødet (måske i april) er at finde støtte til projektet. Der skal samles ca. 3 millioner ind til
etableringen.
Der er sat markeringer op på grunden, så man kan se, hvor en butik eventuelt kan ligge.
Det undersøges, om alle de nye boliger i Grejs kan
pålægges at købe en aktie i butikken. Kommunens jurister har endnu ikke sagt nej.
6. Økonomi v. Edel.
Pr. 31.1.20 har infostanderen kr. 11.086,-. Lokalrådet har kr. 5.068,- på kontoen.
7. Stiudvalg. (Det er besluttet, at Vejle skal have en ”Camino” ud gennem Grejsdalen og videre til
Bindeballestien med overnatningsmuligheder.) Kirkestien?
Kommunen vil i forbindelse med ”Caminoen” gerne lave sløjfer op til Grejs, og der er nu åbnet for
ansøgninger til stisystemer.
Arne kontakter kommunen angående etablering af en sti fra Spejderhytten til Møllehusvej.
Stiudvalget går en tur i området.
Kirkestien kan også have forbindelse med ”Caminoen”.

Karsten kontakter Arne Poulstrup angående vejtræer på Grejsvej.
8. Regler for at give gaver. Peter ønsker en diskussion om hvilke regler, vi skal give gaver.
Udskydes til næste møde.
9. Nye tiltag?
Ingen.
10. Eventuelt.
Mødet med UNL bliver til efteråret.
11. Næste møde: 3.marts. Forplejning: Thorkild.

