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Deltagere:
Peter Faber
Arne Buch
Anny Gosvig
Edel Petersen
Jens Kristensen
Karsten Kring
Karen Nonbo

medlem af lokalråd, formand
medlem af lokalråd
medlem af lokalråd
medlem af lokalråd, kasserer
medlem af lokalråd, sekretær
medlem af lokalråd
medlem af lokalråd

Referat
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 17. marts 2021.
Godkendt.
2. Gennemgang af aktive opgaver
1. Bankaftale med bedre betingelser (Edel).
Vores bank, Sydbank, tager et stort gebyr for at administrere lokalrådets
konto. Derfor er andre pengeinstitutter blevet spurgt om deres gebyrer.
Frøs Sparekasse er billigere end Sydbank og vil gerne have os som
kunder, men Middelfart Sparekasse er billigere, men kræver, at mindst én
fra lokalrådet er kunde i banken. Karen undersøger, om hendes konto i
Middelfarts Sparekasse kan bruges. Edel afventer svar fra Karen og
informerer herefter Lokalrådet om hvilken bank der er økonomisk mest
fordelagtig. Lokalrådet vil herefter skifte til denne bank. Alle i lokalrådet
skal indlevere kopi af pas og sygesikringsbevis til Edel, når vi skifter bank.
2. Grejs Købmandsbutik (Arne B.).
Arne har spurgt Vejle Kommune om mulighed for at finde en anden grund
til en købmandsbutik nu, da den oprindelige grund bliver bebygget med
boliger. Han harc fået et svar gående på, at Vejle Kommune ved
borgmesteren på et møde i denne uge vil undersøge muligheden for en
grund til en eventuel købmandsbutik i Grejs.

3. Grejs Bysyn (Peter).
Afholdt med Karsten og Peter fra Lokalrådet, samt 4 medarbejdere fra
Vejle Kommune. Mødet var virtuelt. Alle punkter fra Lokalrådet blev
gennemgået. Kommunen udarbejder en rapport over bysynet, som sendes
til Lokalrådet, der sender den ud på hjemmesiden. Indtrykket var, at
kommunen tog de enkelte punkter seriøst. Erfaring: På næste bysyn skal
der være færre punkter. Det fungerede godt med en virtuel gennemgang af
de enkelte punkter. Der er mulighed for bysyn hvert år, hvilket er en
mulighed, lokalrådet vil benytte sig af.

4. Økonomi (Edel).
Lokalrådet har modtaget det årlige bidrag fra kommunen. Vi har pt. 30.916
kr på kontoen. 11.282 kr. hører til infotavlen. Resten: 19.634 kr. er dermed
lokalrådets. Regnskabet fra sidste år er godkendt.
5. Hjertestarter (Edel).
Intet nyt.
6. Grejs Branddam (Arne B.).
Byfestudvalget vil forsøge at afholde fiskedam i byfestugen, så udvalget
oprenser branddammen. Karsten kontrollerer bænkene ved
branddammen.
7. Grejs Klimalandsby (Jens/Edel).
Der er 8 landsbyer, der har budt ind på at blive Vejle Kommunes
klimalandsby. Den 9. juni indbydes 3 af de 8 kandidater til at fremlægge
deres projekt for ULN på udvalgets møde d. 22.juni. Herefter udvælges
vinderen.
8. Seniorbofællesskab (Anny/Jens).
Seniorbofællesskabet er skrinlagt. Byggeselskabet, VEA, har trukket sig,
idet der efter deres mening ikke er nok forhånds-interesserede. Lokalrådet
og VEA havde ellers en aftale om at afholde et bredt annonceret
borgermøde d. 20.maj, hvor forventningen var, at her skulle der komme
interesserede nok til, at projektet kunne gennemføres.
Coronarestriktionerne har forhindret afholdelse af borgermøde på et
tidligere tidspunkt. De personer, der har henvendt sig, får en mail fra VEA.

Anny og Jens udtrykte ærgrelse over, at projektet er kuldsejlet, men måtte
acceptere VEA’s argumenter for at stoppe samarbejdet.
9. Stisystemer - vedligeholdelse og nye muligheder (Karsten).
1. Ny bro over å ved Vestermarksvej
2. Sti til Hornstrup
Der er bevilget penge til en ny bro over bækken ved Vestermarksvej. Der
skal bruges ca. 3 mand til at bygge broen. Karsten finder folk.
Sti til Hornstrup er afvist fra kommunens side pga. det nye vådområde. Det
er en bøvlet sag at etablere en sti i området pga. de mange lodsejere.
Derfor går kommunen ikke ind i etablering af en sti. Formanden for
Hornstrup Lokalråd lægger op til et møde med Grejs Lokalråd angående
en sti til Hornstrup.
10. Idébank på Grejs.dk med mulighed for Grejs borgere at komme med
forslag til by-forbedringer (Peter).
Samme app ”Grejs – giv et praj”, der er brugt i forbindelse med bysynet
kan genbruges.
11. Nominering til "Årets Ildsjæl" - opret funktion på grejs.dk til formålet
(Peter).
Peter laver en app, hvor man kan nominere en person til årets ildsjæl.
Udnævnelsen og kåringen sker ved byfesten. Vi tager det op til foråret.
3. Nye forslag / opgaver.
Ingen.
4. Andet / Eventuelt
1. Corona/sommerkur for foreningen i Grejs (skal/skal ikke?). Droppes, men
nytårskuren gennemføres som vanligt.
2. Årsmøde i Vingsted Centeret d. 24.august 2021. Edel, Peter, Anny og
Jens er med.
3. "Grejs Skrift" ved Troels Bechmann. Troels vil gerne lave et
husstandsomdelt Grejs-skrift om byens foreninger. Kurt Gosvig og Troels
er i gang. Lokalrådet støtter projektet.
4. Gavekort til tidligere lokalrådsmedlemmer. Gavekort fra ”Nem-vin” er
uddelt til Thorkild og René.
5. Edel har fået en falsk e-mail fra Peter om at betale et større beløb i euro til
en konto. Det er meldt til politiet. Edel fortæller, at der er kommet nye bordbænkesæt ved Grejs Klippe.

5. Næste møde
Onsdag d. 4.august + forplejning: Karsten

