
 

 

Classified as Business 

Grejs Lokalråd 

Lokalrådsmøde  Referat    
 

20. januar 2021 / KL. 19.30 / Onlinemøde  

DELTAGERE 

Arne Buch    Formand for lokalrådet 

Edel Petersen    Lokalrådsmedlem og kassérer 

Jens Kristensen   Lokalrådsmedlem og referent 

Anny Gosvig    Lokalrådsmedlem 

Peter Faber    Lokalrådsmedlem 

Thorkild Beck    Lokalrådsmedlem 

Karsten Kring    Lokalrådssuppleant 

Karen Kristensen   Lokalrådssuppleant 

Arne Poulstrup   Byrådsmedlem, Vejle Kommune 

Afbud: 

René Bjerg    lokalrådsmedlem  

DAGSORDEN 

- Godkendelse af referat fra sidste møde.  

- Konstituering:  

- Fordeling af opgaver (Peter) 

- Gennemgang af projekter 

- Gennemgang af andre løbende emner 

- Eventuelt & bemærkninger 

- Næste møde + forplejning 

GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE 

Referat af Lokalrådsmødet d. 2.december 2020 godkendes af alle tilstedeværende deltagere 

uden anmærkninger. 
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KONSTITUERING 

Formanden ønsker at fratræde formandsposten, men fortsætter i Lokalrådet som menigt medlem. Peter valgt som 
formand. Jens fortsætter som sekretær. René har ikke længere tid til at være med i lokalrådet. Karsten træder ind i 
lokalrådet. Thorkild ønsker at udtræde af Lokalrådet, men vil gerne fortsætte som suppleant indtil næste årsmøde. 
Karen indtræder i stedet for. 

Herefter ser Lokalrådet således ud: 

Peter Faber,   Formand for lokalrådet 

Edel Petersen,     Lokalrådsmedlem og kassérer 

Jens Kristensen,     Lokalrådsmedlem og referent 

Anny Gosvig,      Lokalrådsmedlem 

Arne Buch,     Lokalrådsmedlem 

Karsten Kring,      Lokalrådsmedlem 

Karen Kristensen,    Lokalrådsmedlem 

Thorkild Bech,      Lokalrådssuppleant 

PROJEKTER 
 

FORDELING AF OPGAVER 

Udskydes til et lokalrådsmøde, hvor vi sidder overfor hinanden. 

 

SENIORBOFÆLLESSKABER 

Primus motor: Jens & Anny 

Der kommer en artikel om seniorbofællesskabet ved Præstebakken i VAF med billeder. Herefter findes der en dato 

for et borgermøde, men det bliver på et tidspunkt, hvor coronaen tillader det. 

Angående byggeriet ved Enghaven: Der er fra kommunens side sikret, at der er stiforbindelse fra byggeriet til 

Hovgårdsvej ved storparcellerne. 

ØKONOMI: 

Edel: På bankkontoen står der 21.995,- kr. Deraf er 10.713,-kr lokalrådets.  11.282,-kr tilhører inbfotavlen.  

Sydbank har sat priserne for serviceydelser op til det dobbelte, så Edel har kontaktet Peter Sebstrup, der har sendt 

det videre til formanden for ULN. Vi får besked, når der er samlet ind fra andre lokalråd. 

Arne P. Vil tage emnet op i ULN. Man bliver nødt til at få en samlet aftale med en bank. 
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VÅDOMRÅDET ML. GREJS og HORNSTRUP 

Arne B. orienterer om, at det ikke nu er tiden til at bede om at få lavet stier i området. Det vil kunne forhale 

processen med at etablere vådområderne. 

Arne P. siger, at områderne skal etableres først, inden vi begynder at tale om stisystemer.   

Peter: Et forslag til stisystem kunne være at få et loop fra Østerlidestien og op til Grejs over det nye vådområde.  

Karen: Hvad med toiletter på de nye stier? 

Arne P.: Der etableres toiletter for hver dagsmarch på Istidsstien. 

 

 

UDEAREALER OMKRING KULTURCENTERET: 

Der er ca. en million kr. til etablering af udearealerne omkring KC. Der begyndes engang i foråret 2021. Der bliver 

bl.a. stisystemer for forskellige aldre. 

FORTOV/BELYSNING, FORGÆNGEROVERGANG VED KIRKEN. 

Der bliver etableret stisystem ud til kirken i Holtumvejs venstre side set fra Grejs, og måske etableres der en 

fodgængerovergang ved kirken. Arbejdet påbegyndes primo 2021.  

FORGÆNGEROVERGANG PLACERING PÅ NR.BYGADE (forslag fra Peer Ravn lige overfor Grejs 

Bakke før Svinget) 

Arne P tager kontakt til Teknisk Forvaltning angående fodgængerovergang på Nr. Bygade mht. Besigtigelse og hvor 

den skal være. 

Thorkild: Er der regler for, hvor brede hække må være, når der er dårligt udsyn. 

Arne B: Kommunen vil gerne lave et bysyn, hvor man kan se på hække mv. 

Peter: Man kan anmelde via en app: ”Giv en praj” 

Karen tager initiativet til at forberede et bysyn. 

Karsten: Skal vi invitere til alle i Grejs til at give deres besyv med? God ide. 
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Arne B: Har skrevet til Vejle Kommune angående udbygningen af Vestermarksvej, der kommer svar. Følger op på 

det. 

FREMTIDIG STRUKTUR I LOKALRÅDSARBEJDET. 

Udskydes til et møde, hvor vi kan se hinanden. 

NÆSTE MØDER. 

Onsdag d. 17.marts kl.19.30 i Kulturcenteret 

Forplejning: Edel 

EVENTUELT 

Edel: Hvem har sat hjertestarteren op på Præstebakken? Svar: Det har grundejerforeningen. 

Edel søger om en hjertestarter til opsætning ved pizzeriaet. Trygfonden betaler for driften de første 3 år, men der 

bliver driftsomkostninger. 

Anny tager kontakt til lægehuset i Grejs om at flytte deres hjertestarter udenfor.  

 


