
Grejs Lokalråd 

Lokalrådsmøde  
Referat     

  

17. marts 2021 / KL. 19.30 / Onlinemøde   

Deltagere: 
Peter Faber  medlem af lokalråd, formand 
Arne Buch  medlem af lokalråd 
Anny Gosvig medlem af lokalråd 
Edel Petersen medlem af lokalråd, kasserer 
Jens Kristensen medlem af lokalråd, sekretær 
Arne Poulstrup medlem af Vejle Byråd 
Afbud fra: 
Karsten Kring medlem af lokalråd 
Karen Nonbo medlem af lokalråd 

• Godkendelse af referat fra sidste møde 20. januar 2021. Godkendt. 
• Gennemgang af opgaver 

Opgavefordeling i Lokalrådet.  
Peter fremlande en plan for opgavefordeling. Den blev godkendt. Se bilag. 
Seniorbofælleskab.  
Anny har haft kontakt med VEA, hvor indtrykket er, at det er Any og Jens, der skal sætte 
noget i gang for at finde indflyttere – eventuelt et udendørsmøde. VEA går i gang med 
byggeriet af dobbelthusene indenfor ca. 2 måneder. Jens og Anny holder kontakten. Pt. 
har vi nogle få, der er interesseret i at flytte ind i et seniorbofællesskab. Lokalrådet er 
indstillet på at yde et beløb til annoncering til et borgermøde.  
Grejs Klimalandsby  
Vi har søgt til første runde og er gået videre til 2.runde. Flere af gruppens medlemmer 
deltager i et stort møde på lørdag d. 20.marts. Inger Marie Larsen er valgt som tovholder 
for gruppen. Næste skridt bliver at få mere konkrete tilsagn fra yderligere deltagere i 
klimalandsbyen. 
Næste opgave bliver at få lavet den endelige ansøgning. Peter, Edel og Jens deltager fra 
lokalrådet, Heidi Vase, Hanne Beckmann og Tina Freund er med som udenforstående for 
Lokalrådet. 
Grejs Købmandsbutik.  
Arne B. orienterede: der sker ikke så meget. Arne fortsætter i gruppen, der nu har ligget 
stille i en periode. Gruppen undersøger, om kommunen vil hjælpe med at finde en grund til 
butikken. Gruppen vil gerne, at der bliver en lokalplan for et område, der kan rumme en 
butik. Den oprindelige grund er solgt til beboelsesbyggeri. 
  



Vejle Kommune opdatering. Der er megen aktivitet fra Vejle Kommune som er 
videresendt. Den nye gangsti langs Grejsvej forlænges frem til den allerede etablerede 
cykelsti. Årsrapporten fra Grejs Lokalråd for 2020 er afleveret til Vejle Kommune. 
Peter har spurgt til planer for erhverv i Grejs. Svaret er, at der er ingen aktuelle planer, 
men det kan komme med i byvisionen, der skal laves i 2022. 
Arne P: Kommunen har udlagt store arealer til industri og tung trafik. Godt råd: Det bør 
være lokalrådet, der peger på, hvilke erhverv, og hvor erhverv skal placeres. Hvis vi 
kommer med forslag og interesse, vil kommunen sandsynligvis være positiv. 
Angående udbygning af Vestermarksvej: Arne P har kontaktet vejafdelingen, men der er 
ingen planer for nærværende om at udvide vejen. Det vil Arne P tage op med den tekniske 
direktør, der erkender, at den nuværende vej er uhensigtsmæssig. 
Rundkørslen bliver der ikke rørt ved for nærværende. 
Stisystemer - vedligeholdelse og nye muligheder. Karsten vil gerne fortsætte i 
Stiudvalget og mener, at der skal søges om penge til udskiftning af brædder ved broen 
over åen på Kirkestien. Karsten opfordres til at søge om støtte til en renovering af broen. 
Nytårskur (organisering / afholdelse). Intet at foretage sig pt., men det gennemføres, når 
samfundet lukkes op igen. Tages op på næste møde. 
Årsmøde: Intet nyt pt. 
Grejs Lokalråd på sociale medier (opdatering). Peter har lagt forskelligt op på FB om 
lokalrådet bl.a. om Tiny-houses. 
Samarbejde med Hornstrup Lokalråd. Intet nyt. Karen har kontakten.  
Økonomi: Beholdningen har ikke ændret sig sidst. Overskuddet i 2020 er 12.442 kr. 
Bankaftale med bedre betingelser. Edel har haft møde med kasserer fra andre lokalråd, 
og Middelfart Sparekasse er billigst, men kræver, at der er en person fra lokalrådet, som 
har Middelfart Sparekasse som bank. Prisen i Sydbank 300,-, medens Middelfart 
Sparekasse tager 75,-. Arne B. tager kontakt til Frøs Sparekasse for at få et tilbud på 
gebyr til Lokalrådet. Der var interesse til at kassererne kan samarbejde, mødes muligvis til 
årsmødet for lokalråd i Vingsted d. 3.juni. Det samme gælder forsikringer til bl.a. 
arrangementer. 
Edel har ansøgt om en hjertestarter, der gerne må sættes op på lægens hus på 
Møllehusvej. Der kommer svar på ansøgningen om ca. 2 måneder. 
 
Angående bysyn: Peter følger op med Karen, der efterfølgende fortæller, at der ventes 
på svar fra Vejle Kommune. 

• Eventuelt & bemærkninger 
Edel har gjort Vejle Kommune opmærksom på, at bord-bænkesættet ved Grejs 
Klippe er fjernet. 

• Forslag fra Peter til idébank på Grejs.dk samt præmie for bedste idé  

Peter arbejder videre med sagen sammen med Finn Moesborg 

• Forslag fra Peter til oprettelse af en pris for Årets Ildsjæl (via 
afstemning på Grejs.dk). Peter arbejder videre med sagen sammen med 
Finn.. 

• Anny foreslår at den udvalgte får sit billede op på væggen i KC ved siden af 
Niels Hellmund. 
 



• Edel: Branddammen ser forfærdeligt ud. Byfestudvalget kontaktes af Arne 
B mhp. at gøre noget. 

• Jens: det vil være godt at få et samarbejde med kommunen angående 
børnepasning, skole mm. Peter: det kommer med under den kommende 
byvision. Arne P siger, at der kan søges hjælp fra kommunen til en 
strategisk plan. 

• Edel henviser til en pulje: ”Borgernes grønne omstillingspulje”, som vi kan 
søge.  

• Peter henviser til Årsmøde for Lokalråd d. 3.juni eventuelt d. 24.august, hvis 
det ikke kan gennemføres d. 3.juni pga. corona. 

• Næste møde: Onsdag d. 26.maj kl.19.30 + forplejning: Edel. Arne P medbringer 
champagne. 

 
 
 
 
 
 
 


