Referat af møde i Grejs Lokalråd d.16.juni kl.19.30. i Grejs Kulturcenter.
Forplejning : Anni Gosvig
Tilstede: Arne Buch, Thorkild Beck, Karsten Kring, Anni Gosvig, Edel Petersen, René Bjerg, Jens Kristensen
(referent). Forplejning: Anni
Afbud fra: Karen Nonbo Kristensen, Peter Faber

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 3. marts
Godkendt
2. Senior boliger.
Man vil gerne give penge til grundskyld til med et bofællesskab (Jens Kristensen)
Lokalrådet ønsker fortsat, at der arbejdes på at etablere et bofællesskab i Grejs. Vi holder fast i, at
der skal være fælleshus med værelser, spisesal mm., samt det er et almennyttigt byggeri.
Fra Lokalrådet arbejder Anni og Jens videre med at etablere en gruppe, der forbereder et
bofællesskab. Om det bliver et seniorbofællesskab eller et bofællesskab uden aldersrestriktioner er
ikke afgjort.
Vi (Jens) laver et opslag på FB Grejs Opslagstavle, hvor der søges interesserede personer til en
arbejdsgruppe sammen med Anni og Jens.
3. Grundlovsdag
Arne B har hos Vejle Kommune søgt om penge til at afholde ”drive in” grundlovsdag. Vi fik 10.000,kr., der dækker scenevognen og leje af musikanlæg. Pengene kommer ind på Lokalrådets konto.
4. Mettes Hus. e upcyclingsanlæg (reparation af apparater mv. Udøverne er flexjobbere og
pensionister) i 3 lokalcentre. Overskuddet ledes ud i lokalsamfundet. Er det noget for Grejs?
De ansøgte penge til Mettes Hus er ikke blevet brugt og det er ikke noget for Lokalrådet at arbejde
videre med. Grejs er for lille et lokalsamfund til at løfte denne opgave.
5. Der er vedtaget lokalplan for Hulegårds grund. Det går i høring d. 4.3.2020. og den er vedtaget.
Ingen kommentarer.
6. Dagligvarebutikken v. Peter
Har ligget underdrejet pga. coronaen, men ejeren af grunden er utålmodig. Der er to placeringer i
spil i dagligvareudvalget. Den anden er grunden tæt ved vandværket – overfor Multivac. Gruppen
er uenige. Borgermødet d. 28.april blev aflyst. Udvalget har fået 50.000,- kr til promovering bl.a. et
skilt, der ville kunne sættes op på grunden, men det er ikke sket.
Udvalget har bedt Arne B om at fortælle ejeren, at han kan sælge grunden, når han vil.
Der er møde i udvalget onsdag d. 17.6.2020.
7. Økonomi Edel.
Indestående på Lokalrådets konto: 23485,-kr. 9320,- hører til infotavlen. Lokalrådets andel er
14.164,- kr.
Hvor mange penge er det, at vi skal have stående i tilfælde af nedbrud af infotavlen? Nok til at
forny den, hvilket koster 13.- 14.000,- kr.
Pga. corona halveres kontingentet til infostanderen for i år.
8. Stiudvalg
Stiudvalget har været i kontakt med Vejle Kommune. Der er lavet en ansøgning om en ny sti fra
Østerlidestien og op mod Grejs. Kommunen ønsker at lave et vådområde i et stort område fra

9.

10.
11.
12.

13.

Spejderhytten op med Schnoor og ned mod Grejsdalen. Det har en tidsramme på 1-2 år. Det er et
stort projekt, der ikke udelukker en sti. Projektet er nu ude af Lokalrådets hænder, idet kommunen
har deres ønsker for området.
Lars Gormsen har klaget over, at hunde ikke er i snor på stien, der går forbi hans gård. Stiudvalget
sætter skilte op i begge ender af Gormsen-stien.
René kontakter kommunen angående op- og nedkørsler fra fortove til vejbanen, hvor dette er et
problem. Det gælder bl.a. i forbindelse med stier og ved rundkørslen. Det er dog ikke så enkelt, idet
opkørslerne kan genere snerydningsmaskinerne.
Forberedelse til mødet med ULN. Grejs .Hornstrup .Engum., som er d. 16. september. Arne vil
arrangere et formøde med de andre to lokalråd.
Anni tager kontakt til formændene i Hornstrup – og Engum Lokalråd angående formøde. Vi foreslår
datoerne tirsdag d. 18.aug. og tirsdag d. 1.sep. kl. 19.30.
Anni og Edel sørger for forplejning.
FB. ? hvordan er det gået med det?
Peter har oprettet en FB side.
Nye tiltag
Intet
Eventuelt.
Foredragsholder til årsmødet: eventuelt formanden for ULN.
Jens kontakter formanden for ULN.
Edel har søgt om en hjertestarter, men har fået afslag. Edel søger igen.
René fra Vesterbakkens Beboerforening: Der er en del støj og hurtigtkørende biler på
Vestermarksvej. Bøvl med unge, der laver ballade i byen og bl.a. kaster med æg på husene.
René kontakter skolen og derigennem SSP.
Næste møde: 4. August (mødet aflyses, hvis ikke der er vigtige punkter til dagsordenen).
Forplejning: Karen

