
Referat af møde i Grejs Lokalråd d. 17.11.2021. 

Tilstede: Peter Faber, Arne Buch, Edel Petersen, Anny Gosvig, Henriette Mynster, Jens Karl Skyggebjerg, 

Jens Kristensen  

Gæster:  Formand for beboerforeningen i Grejs Mølle, Kirsten Marie Roed. 

 Arne Poulstrup 

Afbud: Karen Nonbo, Karsten Kring 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 8. september 2021. 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra årsmødet 2021 d. 25. oktober 2021  

Godkendt 

3. Konstituering af Lokalrådet 

Formand: Peter Faber 

Næstformand: Arne Buch 

Kasserer: Edel Petersen 

Sekretær: Jens Kristensen 

4. Bankaftale - skift til Middelfart Sparekasse (Edel) 

Edel har indleveret alle relevante papirer til Middelfart Sparekasse. Når papirarbejdet er 
færdigt, har Lokalrådet skiftet pengeinstitut til Middelfart Sparekasse 

5. Grejs Købmandsbutik (Arne B.) 

John Refsgård er kommet med i gruppen. Der arbejdes videre på at få en butik til byen, 
og der er kontakt til relevante dagligvarefirmaer. Samarbejdet med Dagrofa er skrinlagt, 
idet det ikke anses for sandsynligt, at byens borgere vil investere i en butik. 

  

6. Grejs Bysyn (Peter) 

Ikke nyt fra kommunen, men det er ikke underligt, idet der går lang tid inden der er 
reaktion fra kommunen. Peter følger jævnligt op. Peter har bl.a. haft kontakt angående 



opkørsler fra kørebane til cykelsti på Præstebakken, samt placeringen af hajtænder 
samme sted. 

Arne P henviser til Kommunens Strakspuljer for tilskud til projekter. Kommunen har 
desuden afsat penge til udvikling af byvision, hvor der er en del penge at søge om – op til 
100.000 kr. 

7. Økonomi (Edel)  

Pt. på kontoen: 20.852 kr., heraf 8878 kr. tilhører Lokalrådet, infotavlens konto 11.974 
kr. Kun et medlem af infotavlen mangler indbetaling. 

8. "Grejs Skrift" ved Troels Bechmann (Peter) 

Flot arbejde. Peter tænker, at der uddeles et nyt hvert andet år. Skabelonen gemmes til 
fremtiden. Lokalrådet tager dette op om 2 år. Der er lavet et kæmpearbejde. Enkelte fejl 
og andet kan eventuelt rettes i en ændret version. Kan den lægges op online? Anni tager 
sig af det. 

9. Grejs Klimalandsby (Jens/Edel) 

Jens er ikke med mere. Edel: En planlagt event i efteråret er droppet, og der planlægges 
en event d. 30.april 2022. Emner: Mad over bål, kvashegn, elbiler, madspild. Formanden 
for beboerforeningen i Grejs Mølle: Grejs Mølle har søgt Vejle Kommune i Den grønne 
pulje om en forskønnelse af Grejs Mølle, en elstander til opladning af elbiler, mv. 

Henriette: Har klimagruppen tænkt ind, at en samlet grundejerforening giver mere end 
enkeltbeboere? Edel: Tanken er, at det er en inspirationsdag, som gerne skulle give 
mange klimainteresserede beboere i Grejs, der vil arbejde videre med 
klimaproblematikken. 

10. Hækkeklipning - status og hvad nu? (Peter) 

En del hække i Grejs har været for brede og der har været indsendt klager til ”Giv et 
praj”. Det har hjulpet på en del hække. Ukrudt på privatgrunde kan man ikke klage om, 
hvorimod ukrudt, der breder sig ud på fortovet, kan man indsende på ”Giv et praj”. 

11. Møllehusvej (Anny) 

Brug af GPS viser trafikanter op gennem skoven nede fra jernbaneoverskæringen, hvilket 
ikke er hensigtsmæssigt. Vejen er på Google markeret som en markvej, så der er ikke 
noget, Lokalrådet kan gøre. Det må være ejerne af det private stykke, der skal finde en 
løsning. 

12. INFO-tavle (Jens / Karsten) 



Der har været en del udfald pga. tekniske problemer. Der er i Lokalrådet stemning for at 
fortsætte med infotavlen, idet der er en del, der bruger den. Den koster 8.000 kr at drive 
infotavlen, heraf udgør strøm ca 4.000 kr. Så længe brugerne vil betale, vil vi fortsætte 
med at drive den. 

Edel foreslår, at dette tages op ved nytårskuren. 

13. Stier 
1. Ny bro over å på Gl. Kirkesti ved Vestermarksvej (Karsten) 

Den nye bro er etableret, meget flot. Godt arbejde af teamet og især af Karsten. 
Det foreslås, at der opsættes et messingskilt med navn ”Gl. Kirkesti Bro” på 
broen.  Lokalrådet bevilger 1200 kr til skiltet. Overskydende materiale fra 
brobyggeriet opbevares af Karsten. Anny undersøger pris på skiltet hos en lokal 
skiltemager. 

Der kommer nye skilte til Gl. Kirkesti fra Kommunen. Ja, der skal være pile. 

2. Gl. Kirke Sti på Jesper Just Nielsens grund (Grejsbjergvej 32) samt vedligeholdelse 
af sti i skovområde ved nyudstykningen som kommunen har overtaget fra Poul 
German. (Karsten / Peter) 

Baggrund: Just Nielsen har klaget over gående og især mountainbikere på stien 
fra Grejsbjergvej ned til broen over bækken. Peter har sendt et forslag til 
kommunen med forslag til ændret stiføring, hvor Gl. Kirkesti ikke føres op 
omkring Grejsbjergvej 32. Kommunen er interesseret i et samarbejde. Forslaget 
kræver befæstelse af et nyt stykke af stien. Lokalrådet tilslutter sig Peters forslag 
og afventer svar fra kommunen. 

14. Oprettelse af online-arkiv til digitale filer for Grejs Lokalråd (Peter) 

Der kommer mange filer fra bl.a. fra kommunen til Lokalrådet, der gerne skal være 
tilgængelig for alle. Derfor har Peter oprettet en Google konto på Google Drev. Peter 
sender en guide til brug af den nye konto. 

15. Lokalrådets Nytårskur 2022 – planlægning. 

Dato for nytårskur: 26.jan. kl. 19.00. Jens sender indbydelse ud lige efter nytår. 
Planlægningsmøde d. 12.jan. kl. 19.30 i KC. Anny sørger for rød- og hvidvin/cava. 
 

16. Vedtagelse af Års- og Aktivitetsplan 2022 (se herunder - Peter) 

Vedtaget. Jens lægger planen ind i Grejs kalenderen. 

17. Andet / Eventuelt 



Ungdomsklubben mangler lokaler. Lokalrådet kan pt. ikke stille noget op. 
Ungdomsklubben er ved at forandre sig til en forening, hvorefter kommunen har pligt til 
at finde et lokale. Lokalrådet vil gerne stille sig bag arbejdet med at skaffe plads til 
ungdomsklubben. Vi afventer besked fra ungdomsklubben v. Anne Mette Ramsgaard og 
Arne P. 

 

18. Næste møde d. 12.jan kl. 19.30 i KC: Forplejning Anny. 

Referent: Jens 

 


