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Grejs Lokalråds nytårskur 2022.  

 

Efter smørrebrødet, øllet og snapsen, samt fri tale gik nytårskuren over til præsentationsrunden fra 

foreningerne, klubberne mm. 

Vandværket: Troels Bechmann og Jakob Kirkegaard fremlagde. Regeringen vil nu, at BNBO: boringsnære 

beskyttelsesområder udvides fordi regnvandet, der siver ned i vandreservoirerne, indeholder for mange 

pesticider, generelt set. Udvidelse af BNBO, at jorden ikke længere må dyrkes så tæt på 

vandopsamlingsområderne, som nu. Vandværket skal derfor enten lave en aftale med jordejerne eller købe 

jorden. Troels viste på et dias, hvor vandværket skal udvide BNBO omkring Grejs. Dette område til 

vandindvinding, kan ikke købes, men det kunne laves til at skovområde. Dette arbejdes der videre på. Jakob 

er driftsleder i vandværket: som nødforsyning der er etableret en vandledning til Lindved Vandværk. For 

ikke der skal stå dovent vand i ledningen, når den ikke bruges, skylles der vand fra det ene vandværk til det 

andet. Der er opstillet to containere ved vandværket til kontor og lager. Der skulle fremover være vand nok 

til beboerne i Grejs. Grejs vandværk overtager Holtum vandværk i løbet af næste år. De elektroniske 

vandmålere på husene giver et godt bud på, om der er lækager, ud over at måling af vandforbruget er 

blevet meget nemmere. 

Grejs Borgerforening: Judith Pedersen. 3 år som Grejs Borgerforening er næsten gået. Desværre har der 

været mange aflysninger pga. corona. Foreningen er godt i gang med at være facilitator for bl.a. 

SeniorSundSammen, for Grejs Friskole til Syng, spis og sang arrangementer. Der er lavet en aftale med 

dannelse af Grejs Musikskole.  Grejs Byfest er økonomisk inde under Borgerforeningen. Desuden laver 

foreningen egne arrangementer såsom bankospil med rigtig mange deltagere. Fastelavn var godt besøgt. 

Tur med guidet tur med naturvejleder har været afholdt. Endelig har der været et samarbejde med 

spejderne om Sct. Hans aften. God økonomi, men der opkræves kontingent for det kommende år, i 

modsætning til det foregående år. Flagalle i forbindelse med konfirmationer. 

Sdr. Byparken: Thorkild Beck. God forening med forskellige udvalg: hækklipningsudvalg, 

græsslåningsudvalg. 

Grejs Menighedsråd: Pernille Moesborg. Har gennem flere år arbejdet på at få bedre faciliteter for 

medarbejderne ude ved kirken. Pga. store prisstigninger er projektet skrinlagt, men ikke opgivet. Der 

arbejdes videre med at får bedre faciliteter for medarbejderne. Sidste år havde menighedsrådet en 

inspirationsdag for medarbejderne, der gav nogle gode ideer. Der vil blive inviteret til en inspirationsdag for 

hele sognet. De høje elpriser er hård ved økonomien. Der er absolut ingen samarbejdsvanskeligheder ved 

Grejs Kirke. 

Tøsetripperne: Grethe Vestergård. Ca. 30 kvinder, der går sammen til sociale arrangementer, men 

coronaen har forhindret mange aktiviteter. Er aktive i byfesten med bankospil mm. De penge, der tjenes 

bl.a. ved byfesten bruges til byens bedste.  

GDIK: Mikkel Mikkelsen. Oldboysholdet blev jysk mester. To seniorhold er rykket op. Som noget nyt er der i 

denne sæson etableret gymnastikhold i Grejsdalen. Jesper: Der er lavet en cykelafdeling under GDIK. 

Nyopstartet mountainbikehold.  

Grejs Rideklub. Lasse Thomsen. Udfordret af coronaen. Brugt meget tid på at skaffe penge til aktiviteter 

bl.a. til en pony. Der er mange børn, der vil være med i klubben. 
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Ungdomsklubben: Anne Mette Ramsgaard Johansen. Det går ikke så godt, for klubben har intet sted at 

være. Alle tingene er opmagasineret. Har haft møde med kommunen om pladsproblemet, men der er ingen 

løsning. Der arbejdes fortsat på løsning af problemet.  

Grejs Friskole: Janus Bak, medleder af SFO. Grejs Friskole arbejder på at etablere en udeskole, hvilket har 

betydet et samarbejde med lodsejerne. Det er gået godt. Godt med et samarbejde med Borgerforeningen 

om etablering af musikskole. Der er nu tilbygget en værkstedsbygning. Man kunne forestille sig, at 

lokalerne kunne bruges af byens borgere om aftenen. 195 elever på friskolen. En af udfordringerne pt er at 

byen vokser og dermed antallet af børn i skolealderen. I år kan skolen lige klare det antal elever, der 

kommer fra Paddehatten. Der kigges på om antallet af elever i klasserne, som pt er på 20, kan øges. Vil 

gerne lave noget for 4.klasse elever og ældre elever, der er sluppet SFO’en. Der er søgt om midler, men der 

er kommet afslag. Helt opgivet er tanken ikke. 

Vesterbakkens Grundejerforening: Lisbeth Johnsen. Coronaen betyder dvale, så der er ikke mange 

aktiviteter. Der er stor udskiftning i beboersammensætningen, idet mange nye, unge flytter ind på vejen. 

Grejs Aktivitetsklub: Niels Danielsen. En gren af idrætsforeningen. Der spilles petanque, kort, billard. Der er 

hyggeaftener, udflugter. Robert Andersen: Ca 30 medlemmer heraf 1/3 passive, så der må gerne komme 

flere med.  

Grejs Kulturcenter: Bo Danielsen. Der er arrangeret koncert med Tørfisk hele fire gange, men kun med en 

opførelse. Sidste år ønskede KC automatiske døråbnere, som bl.a. blev sponseret af Borgerforeningen og 

Vandværket. Mageskifte med kommunen om et område udenfor KC. Nu er der bøvl, fordi mageskiftet er i 

karambolage med lokalplanen. Derfor går det langsomt med at færdiggøre udearealet. Her bliver der brug 

for hjælp fra byens befolkning. Der er godt fyldt op i KC, så næsten alle timer er opbrugt. Udlejningen i 

festlokalerne går godt. Elregningen går amok. Der er stor opbakning til brug af KC. Planerne for ændringer 

af køkkenet bliver effektueret på et tidspunkt. 

Grejs Antenneforening: Finn Moesborg. Først var antenneforeningen eneste udbyder af tv, men nu er der 

konkurrence fra fibernet. Antenneforeningen skal nu ud og tilbyde foreningens ydelser. Samarbejder med 

You See. Der er stor konkurrence fra fiberselskaberne. Antenneforeningen leverer fortfarende den bedste 

kobberløsning. På de nye udstykninger er Antenneforeningen ikke med. Foreningen dropper 

tilslutningsbidraget for at få flere til at melde sig ind i foreningen. 3.marts er der generalforsamling. Fra 

Byfesten (i Morten Bøgetofts fravær): program som det plejer. Der mangler hænder til byfesten. 

GDIK: Niels Hellmund. Spinning er sat op i klubhuset. Cyklerne, der er købt, stammer fra 

herrefodboldlandsholdet. Der er etableret lys på tennisbanerne. Startet gymnastik op i Grejsdalen. Der er 

sat dansehold for børn i gang. Næsten færdigrenoveret tribunen i Grejsdalen. I år bliver der 

gymnastikopvisning i Grejsdalshallen. Aktiviteterne har givet medlemsfremgang. Fremover skal der 

etableres en padelbane. Der mangler penge, så der afholdes et cykelløb, for at samle penge ind. Der 

arbejdes på at etablere en kunststofbane på træningsbanen – 3-4 mill. koster den. Har søgt om en ny 

boldbane i forlængelse af KC. Kommunen etablerer den. I begyndelsen af feb. begynder arbejdet på næste 

sæsons aktiviteter og den dertil hørende brochure over alle aktiviteter i GDIK. 

SeniorSundSammen: Anny Gosvig: Spændende foredragsholdere for seniorer. En god gruppe, der arbejder 

godt sammen. 

Lokalrådet: Arne Buch. Dagligvarebutik. Positiv nyt, men hemmeligt. 
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Klimagruppen: Edel Petersen. Vandel vandt konkurrencen om at blive Vejle Kommunes miljølandsby, men 

Grejs blev nr 2, så der er stillet 250.000 kr til rådighed for klimagruppen. Søndag d. 8.maj kl. 10-15 er der 

klimadag, hvor hovedtemaerne bliver kvashegn, transport og madspild. Der opfordres til, at interesserede 

og vidende personer melder sig.  

Opdatering af Grejs.dk: alle opfordres til at sende ændringer til hjemmesiden sendes til Jens. 

Lokalrådet: Peter Faber: 1705 borgere Grejs Sogn. God dialog med kommunen. Der har været bysyn 

sammen med kommunen, denne gang virtuelt. Lokalrådet havde fået mange henvendelse fra borgere om 

fejl og mangler. Disse er sendt videre til Vejle Kommune. Sitet ”Giv et Praj” 

(https://www.vejle.dk/selvbetjening/giv-et-praj/ )er en god mulighed for at sende fejl og mangler i Grejs 

ind til kommunen: huller i vejen, affald på fortove, mm. Frivillige kræfter har etableret en bro på kirkestien. 

Lokalrådet har presset på for at få fortov til kirken – med lys, og det er nu etableret. Troels Beckman 

henvendte sig til Lokalrådet om at udgive Grejs brochuren, hvilket Lokalrådet har bakket op om. Der er 

etableret en hjertestarter ved lægehuset. Via Lokalrådets hjemmeside forsøger Lokalrådet at gøre 

opmærksom på rådets aktiviteter. Fremover: Lokalrådet deltager sammen med Vejle Kommune i et 

visionsprojekt for byens udvikling. Dette bliver i samarbejde med byens borgere. Fortsat udvikling af 

stisystemerne, herunder sti til Hornstrup. Fortsat bysyn. Fjernvarme til Grejs undersøges. Lokalrådet yder 

support til arbejdes med dagligvarebutik og Grejs Klimalandsby. Arne Poulstrup har undersøgt, om der kan 

sendes fjernvarme til Grejs. Han oplyser, at der er sendt en henvendelse til Klimachefen i Vejle Kommune 

og der bliver et borgermøde om fjernvarme til Grejs. 

Forslag og ideer: Peter Faber henleder opmærksomhed på Infotavlen: Åbent spørgsmål: Ønsker 

foreningerne at fortsætte med infostanderen? Indlæg: Kan man spørge Vejle Kommune om tilskud til drift 

af infostanderen: Det undersøges. Kunne en alternativ placering findes f.eks. i KC. Andet indlæg: Mange 

passerer infotavlen, hvor den hænger nu. Udgiftsmæssigt er det overkommeligt, når så mange foreninger 

bidrager. 

Der er tanker om et større samarbejde om et mindre katalog om det, der sker det næste halve år frem.  

Infotavlen giver et overblik over hvad, der foregår lige her og nu. Den fungerer som en aha oplevelse.  

En dublering af infoskærmen i KC er foreslået. 

Indlæg: Der skal være en intro til nye beboere i Grejs, for man kan ikke følge med, hvis ikke der er nogen, 

der kommer de nye i møde. 

Indlæg: Grundejerforeningerne kunne være en indgang til byens liv for nye beboere. 

Indlæg: Er der mulighed for at der laves en FB om Grejs arrangementer? hvor alle arrangementer postes.  

Finn: Der har været en FB side med mange oplysninger, men den er konverteret til Grejs Lokalråds FB. 

Anne Mette: Mange nytilflyttere siger, at det er svært at flytte til Grejs.  

Troels: Der skal bruges flere forskellige kontaktpunkter, flere forskellige måder at kommunikere på.  

Peter: Infotavlen fortsætter. 

Anne Mette: Sæt en lydtæt dør op mellem festlokalerne, så der er plads til flere arrangementer.  

 

Således opfattet af 

Jens Kristensen 

Sekretær i Grejs Lokalråd 


