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Referat fra bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 19 i Grejs 
Kulturcenter. 
 

Til stede:  

Judith Pedersen, Ole Madsen, Inger Marie Gormsen, Kathrine Dahl - kasserer (udenfor 

bestyrelsen), Morten Bøgetoft Thomsen    

Poul Germann – deltog i den del af mødet, som omhandlede Sankt Hans 

Afbud: Thorkild Bech  
Ikke til stede: Christoffer Miskow - suppleant,  

 

Poul German udtræder efter eget ønske af bestyrelsen, men varetager de aftalte opgaver i 
forbindelse med afholdelse af Sankt Hans. Suppleant Morten Bøgetoft Thomsen indtræder. 

 

Dagsorden 

 

1.  Godkendelse/underskrivelse af referat fra sidste møde 
Referatet gennemgået, godkendt og underskrevet. 
 

2.  Drøftelse og godkendelse af udkast til forretningsorden, bilag 1 

Forretningsordenen gennemgået og godkendt med en mindre tilføjelse.  
 

3.  Opfølgning på salg af Borgergården: 
• status på tinglysning og diverse afregninger ved tidligere bestyrelse  

Pga. nye regler omkring tinglysning har der måttes indhentes underskrifter bestyrelsen endnu 
engang, men tinglysningen er nu i gang, men endnu ikke afsluttet. Pengene på 
deponeringskontoen er derfor endnu ikke frigivet. 
 

4.  Overdragelse fra tidligere formand til nuværende formand: 
• ny bestyrelses tegningsret 

Der arbejdes videre med dette iht. bestyrelsens forretningsorden. 
• adgang bank og Mobile Pay 

Der arbejdes videre med dette iht. bestyrelsens forretningsorden. 
• tilgængelig medlemsliste 

Udsat til næste møde 
• ny hjemmeside, fb 

JP og IG mødes 1. juli og laver udkast til ny tekst på hjemmesiden. 
• Pressedækning 

JP laver pressemeddelelse om ny formålsparagraf mm. og kontakter VAF 
 

5.  Samarbejdet med Grejs Kulturcenter: 
• tilgængelig skriftlig aftale mellem Borgergården og Kulturcentret  

Uafklaret 
• medlemsfordel ved leje af lokaler  
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Uafklaret  
• medlemmers adgang med nøglebrik, kode mv.  

Grejs Borgerforening har fået udleveret 2 stk. nøglebrikker, (nøgle, kode opbevares hos 
formanden 

• tidsplan for samarbejdsmøde om fremtidig fælles struktur og aktiviteter  
Grejs Borgerforenings ønsker til samarbejdet med Grejs Kulturcenter blev drøftet i relation til 
formålsparagraffen.  
Der er aftalt samarbejdsmøde med Grejs Kulturcenter mandag d. 19. aug. 2019 kl. 19 00. JP aftaler 
dagsorden for mødet med Grejs Kulturcenter.   
 

6.  Planlagte arrangementer og indgåede aftaler: 
• evaluering af medvirken i Byfesten 

Grejs Borgerforening bidrog med opsætning af flag, hjælp i forbindelse med servering af 
morgenmad og betaling via foreningens MobilePay.  
Det blev drøftet, hvordan foreningen fremadrettet kan samarbejde med Byfesten. 

• fordeling af opgaver ved Sct. Hans aften, bilag 2 
Aftalerne omkring Sankt Hans er på plads. Spejderne (Nick Dueholm – Bitten Andersen) tager sig af 
det praktiske, med undtagelse af kagebagning. JP bager en kage, PG bager to kager.  
PG og OM – opstiller bålet. PG kontakter Lars Mikkelsen for at sikre, at han spiller til sangene.       
JP – trykker sange. IG køber vin. IG kontakter Grejs Friskole for at høre, hvilken sommersang som 
børnene især kender. Et eventuelt overskud deles.  
 

7.  Økonomi: 
• budgetopfølgning 

Foreningen har pt. aktiver på ca. 75 000 kr. Dels indestående, dels moms/afgifter til gode og udlæg 
i forbindelse salg af borgergården. Endelig opgørelse fremkommer, når provenuet ved salget af 
Borgergården er opgjort. 

• status på kriterier for økonomisk tilskud fremover fra Vejle kommune, momsfritagelse 
Uafklaret - TB og KD arbejder videre 

• momsfritagelse 
Uafklaret - TB og KD arbejder videre 

• fremtidigt kontingent 
Udsat til næste møde. Nuværende kontingentperiode løber frem til 31. okt. 2019.  

8.  Aftalte bestyrelsesmøder: 
• Tirsdag d. 6. aug. kl. 19 i Grejs Kulturcenter. Samarbejdsmøde med Grejs Kulturcenter 

mandag d. 19. aug. kl.19. 
• Forslag til dagsorden: 

Kommende tiltag og aktiviteter samt samarbejde med andre foreninger. Idekataloget fra 
efterårets 2 workshops indgår, bilag 3. 
Strukturen for kontakt til omverdenen, brug af fb og hjemmeside 

 

9.  Evt. 

• Intet 
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Referatet udsendes på mail og godkendes med underskrift på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 
 

  
Judith Pedersen                       Morten Bøgetoft Thomsen                               Ole Madsen                        
  
 

Inger Marie Gormsen                                  Kathrine Dahl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bilag 1:  

 

  

Forretningsorden 

Grejs Borgerforening 
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På ekstraordinær generalforsamling den 8. maj 2019 ændredes vedtægterne for Grejs Borgergård, som 
fremover benævnes Grejs Borgerforening. 

Følgende forretningsorden er udarbejdet og vedtaget af den samlede bestyrelse. 

  

1.       Opgave 

Foreningens opgave er jfr. vedtægterne at 

·         Medvirke aktivt til at fremme aktiviteter, der tjener til oplysning, styrkelse af socialt sammenhold og 
almen underholdning i samarbejde med lokalområdets øvrige aktører. 

·         At danne en administrativ og organisatorisk ramme for målrettede, længere eller kortvarige initiativer 
til gavn for Grejs for grupper af borgere, og samtidigt holde organisatoriske procedurer på et minimum. 

·         At afholde arrangementer af almennyttig karakter 
·         At fremme aktiviteter, der kan sponsorere andre almennyttige foreninger og organisationer i Grejs. 

  

  
2.       Ledelsen 

Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer samt 2 suppleanter, som alle vælges jfr. vedtægterne. Bestyrelsen 
udgør foreningens ledelse og øverste myndighed mellem 2 generalforsamlinger.   

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan udpege et medlem 
udenfor bestyrelsen til at varetage kassererfunktionen. Suppleanterne kan deltage i møderne uden 
stemmeret. 

Formanden og kasseren tegner i fællesskab bestyrelsen i forhold til økonomiske dispositioner og 
bankanliggender. I forhold til andre anliggender kan formanden og 1 bestyrelsesmedlem tegne foreningen. 

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg og støtte initiativer jfr. vedtægterne, som kan tildeles økonomisk 
kompetence efter indgået budgetaftale. Udvalg og initiativer referer og rapporterer til bestyrelsen. 

  

3.       Møder 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov og/ eller ønske fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Dagsordnen for mødet skal som minimum indeholde 

·         Godkendelse af dagsorden 
·         Opfølgning på referat fra sidste møde 
·         Meddel ser fra formanden 
·         Meddelelser fra arbejdsgrupper og initiativer 
·         Meddel ser fra andre 
·         Økonomisk status fra kasseren 
·         Beslutninger om tiltag 
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·         Information og PR 
·         Eventuelt 
·         Fastlæggelse af næste møder 

  

4.       Mødeform og kompetence  

Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet. 

Dagsorden udsendes af formanden senest 8 dage før mødet. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 medlemmer er til stede. Beslutningerne kræver 
almindeligt flertal. 

Sekretæren sender senest 3 dage efter mødet udkast til beslutningsreferat til bestyrelsen til bemærkninger. 
Eventuelle bemærkninger skal være sekretæren i hænde inden for 3 dage. Sekretæren udsender det 
endelige beslutningsreferat og offentliggør det på hjemmesiden senest 7 dage efter bestyrelsesmødet. 

Al korrespondancen foregår pr. e-mail. 

 Et udskrift af referatet underskrives på efterfølgende bestyrelsesmøde og opbevares i en protokol. 

5.       Fortrolighed og tavshedspligt 

Beslutningsreferater, der offentliggøres på foreningens hjemmeside, indeholder ikke personfølsomme 
oplysninger. 

 Såfremt der indgår fortrolige og/ eller følsomme oplysninger om økonomi, personer mv. i bestyrelsens 
arbejde, er medlemmerne omfattet af tavshedspligt og kan ikke offentliggøre oplysningerne. 

  

  

6.       Ændring af forretningsorden 

Efter den årlige generalforsamling gennemgår bestyrelsen forretningsordenen for eventuelle ændringer. 

  

  

  

Vedtaget af Bestyrelsen for Grejs Borgerforening den 18. juni 2019 

  

Underskrifter: 
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Judith Pedersen                                                      Thorkild Bech                                                            Poul Germann 

  

_____________                                                    ___________                                                          ____________ 

  

Ole Madsen                                                              Inger Marie Gormsen                                           Kathrine Dahl 

  

____________                                                       _________________                                          ___________ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bilag 2: 

Sct. Hans aften i Grejs søndag den 23. juni 2019 
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fejres i år på Spejderpladsen, Nørre Bygade 23 H – vi skåner det nye græs ved 
Kulturcentret og Grillhytten. 

  

Grejs Borgerforening og Spejderne Grejs/ Lindved står i fællesskab for aftenen.   

  

Kl. 19.00     Åbner Spejdernes bod med salg af kage, saft, kaffe/ te og slikposer samt 
øl, vand og vin. 

                      Børnekonkurrence i fantasifulde hekse, præmie til de 3 flotteste. 

   

Kl. 19.30     Tændes bålet og Lars Mikkelsen spiller for til et par fællessange, bl. a. 
midsommervisen. 

Børnene laver sammen med forældre og spejdere Bæverguf over bål   

  

Årets båltaler er formand for Kulturcentret Bo Danielsen 

  

Kom og vær med til at fejre Sct. Hans.   

 

 

 

 

 

 

bilag 3: 

 

Hvordan gøres Kulturcenteret aktivt – hele dagen? 

Ideer til aktiviteter i Grejs Kulturcenter stillet på workshops d. 11.10.18 og 24.10.18 
rubriceret efter eksisterende foreninger i Grejs. 
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Forening 

  

Aktivitet 

Grejs Aktivitetsklub Brætspil og kortspil 

Sangaften 

Billard 

Bobspil 

Strikkeklub/-café 

Syning 

By-pedeller 
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Foreningen Grejs Borgergård Undervisning: gastronomi/design 

Årlig gallafest 

Loppemarked/genbrug 

Fællesspisning for forskellige aldersgrupper 

Temafest 

Sæsonfest 

Halloween 

Sct. Hans 

Åbent hus for nytilflyttere 

Mad for finere mænd 

Vinklub 

Fælles madlavning og spisning for seniorer 

Revy 

Events (f.eks. Knæk cancer) 

Folkedans 

”Grejs-by-night” 

  

Grejs Lokalhistorisk Forening Slægtsforskning 

Fortællercafé for ældre 
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Grejs-Dalen Idrætsklub Mor/barn gymnastik 

Indendørs hockey 

Gymnastik 

Badminton 

Bordtennis 

Sportscafé 

Futsal 

Bordfodbold 

Idræt for ældre, f.eks. gymnastik 

Stavgymnastik (inden- og udendørs) 

Grejs Tennisklub Tennis 

  

Fitness - center Spinning 

Fitness for ældre 

  

Grejs/Lindved KFUM Spejder   

Grejs SeniorSundSammen/Sundhedscafé Værested i dagtimerne 

Stolemotion 

Gågrupper 

Cykelrickshaw (transport af gangbesværede til og fra 
Kulturcentret og andre arrangementer i byen) 
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Grejs Ungdomsklub, GLUK e-sport 

LAN-party 

Halbal, unge 

Sodavandsdisco 

  

Tøsetripperne Bagegruppe 

  

Grejs Kirkes Menighedsråd Foredrag 

Strik til godgørende formål 

Bogbytning 
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Grejs Ildsjæle 

Eksisterende foreninger kan byde ind på 
disse aktiviteter. 

MGP-musik og dans 

Kursus i leg og dannelse 

Koncerter 

Bevægelse og leg for forældre og børn 

Kreativt værksted 

Studiekredse 

Diskussionsklub om aktuelle emner 

Støttegruppe for enlige forældre (voksenvenner) 

Læsekreds 

Cafédrift i dagtimerne 

Teater for børn 

Lektiecafé 

Legestue/mødre-/forældregrupper 

Møde med andre etniske kulturer 

  

Interessegrupper kan booke lokaler 

  

Private (Oplysningsforbund mm.) Zumba 

Pilates 

Dans 

Blomsterbinding 

Yoga 

Sprogundervisning 

Billedskole 

  

Grejs 16.11.18 

 


