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Bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening onsdag d. 15.maj 2019 i Grejs Kulturcenter. 

 

Til stede:  

Judith Pedersen, Thorkild Bech, Poul Germann, Ole Madsen, Inger Marie Gormsen, Kathrine Dahl - 

kasserer (udenfor bestyrelsen),  

Ikke til stede: 

Morten Bøgetoft Thomsen - suppleant,  Christoffer Miskow - suppleant ,  

 

 

Dagsorden 

 

1. Konstituering af den nyvalgte bestyrelse 

Formand: Judith Pedersen. 

Kasserer: Kathrine Dahl fortsætter som kasserer udenfor bestyrelsen. 

Sekretær: Inger Marie Gormsen,  

Medlem: Thorkild Bech,  

Medlem: Poul Germann, kontaktperson til Grejkulturcenter 

Medlem: Ole Madsen,  

• Der udarbejdes en telefon- og mailliste over bestyrelsen. IMG 

 

2. Opfølgning på salg af Borgergården: 

• Thorkild Bech er tovholder på dette. Referater fra den ekstraordinære 

generalforsamling d.8. maj er på plads, så salget i flg. advokat E. Heilesen nu kan sendes 

til tinglysning. 

 

3. Overdragelse fra tidligere formand til nuværende formand: 

• Bestyrelsens tegningsret undersøges, så foreningens økonomi kan styres mest praktisk 

inden for de gældende regler. JP 

• Adgang til bank og Mobilepay overdrages til nuværende formand og kasserer. Gerne så 

kassereren får adgang til at kunne se, hvem der evt. indbetaler via MobilePay. JP-TB-KD 

• Listen over foreningens medlemmer udsendes på mail til den nye bestyrelse. TB 

• Foreningens navn og navne på bestyrelsesmedlemmer rettes på hjemmesiden. Fin 

Moesgård kontaktes. JP 

• Pressen orienteres om foreningens formålsparagraf mm. JP 

• Der ønskes en ansvarsfordeling/forretningsorden for arbejdet i bestyrelsen. Det 

undersøges om andre lignende foreninger har beskrivelser vi evt. kan bruge som 

inspiration. JP 

 

 

 

4. Samarbejdet med Grejs Kulturcenter: 

• I forbindelse med Grejs Borgergård beslutning om at lade provenuet ved salget af Grejs 

Borgergård indgå i Grejs Kulturcenter blev der indgået en aftale om foreningens og 
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medlemmernes fremtidige brug af Grejs Kulturcenter til arrangementer. Der kigges i de 

gamle bestyrelsesreferater. TB 

• Aftalen mellem Grejs Kulturcenter og Grejs Borgerforening ønskes skriftliggjort af 

hensyn til kommende bestyrelser. Det ønskes også afklaret hvilken betydning Grejs 

Kulturcenters priser og rabatordning har. PG   

• Der ønskes afklaring på, hvordan Grejs Borgerforening kan få adgang til Grejs 

Kulturcenter. Nøgle – kode til døre? PG 

• Der ønskes hen over sensommeren et samarbejdsmøde med Grejs Kulturcenter, så de 

to foreninger fremadrettet kan koordinere aktiviteter og struktur bedst muligt. PG 

 

 

5. Planlagte arrangementer og indgåede aftaler: 

 

• Opsætning af flag: Der opsættes flag søndag d 19. maj i anledning af konfirmation of i 

forbindelse med grundlovsfest og byfest 5. juni – 8. juni. OM 

• Det undersøges om byfesten har brug for at benytte Grejs Borgerforenings MobilePay. KD  

 

Grejs Borgerforening er tovholder på Sankt Hans-festen:  

• Af hensyn til det nyanlagte græs omkring Grejs Kulturcentret foreslås det at der afholdes 

bål ved spejderpladsen. Det aftales med Kulturcentret. PG 

• Spejderne spørges, om de har mulighed for at stå for traktement. Spejderne får hele 

overskuddet derved. Anders Husballes kontaktes. PG – JP 

• Brænde til bålet og opstilling af bålet varetages af: OM og PG 

• Båltaler: PG forespørger de udvalgte personer. 

• Musikanlæg og klaverspiller: Lars Mikkelsen spørges. PG 

 

6. Fremtidige aktiviteter: 

 

• Foreningen har tidligere modtaget støtte fra Vejle Kommune til afholdelse af 

arrangementer. Vejle Kommune er kontaktet for at undersøge, om foreningen også 

fremadrettet har mulighed for dette med de nye vedtægter. Der skal også indsendes 

oplysninger om de arrangementer, der allerede er afholdt. TB  

• Bestyrelsen vil hen over sommeren overveje kommende tiltag og aktiviteter. Samarbejde 

med andre foreninger og idekataloget fra de afholdte workshops vil indgå i overvejelserne.  

• Strukturen for kontakt til omverdenen skal fastlægges. Brug af vores hjemmeside og 

Facebook skal overvejes. 

• Fastsættelse af næste års kontingent og medlemmernes betaling/rabat ved deltagelse i 

arrangementer skal overvejes.  

• Foreningens mulighed for at søge momsfritagelse skal undersøges. 

 

 

7. Aftalte bestyrelsesmøder: 

• Tirsdag d. 18. juni kl.19 og tirsdag d. 6. aug. kl. 19 i Grejs Kulturcenter. JP booker lokale.  
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• Referatet udsendes på mail og godkendes med underskrift på det efterfølgende 

bestyrelsesmøde. 

 

 

  

Judith Pedersen                       Thorkild Bech                                           Poul Germann 

 

  

 

 

Ole Madsen                              Inger Marie Gormsen                                  Kathrine Dahl  

 

 

 

 
 

 


