
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening tirsdag d. 6. august 2019 
kl. 19 i Grejs Kulturcenter. 

  
Til stede: Judith Pedersen, Thorkild Bech, Morten Bøgetoft Thomsen, Inger Marie 
Gormsen 
Afbud: Ole Madsen 
Ikke til stede: Kathrine Dahl - kasserer (udenfor bestyrelsen), Christoffer Miskow - 
suppleant 
  
Dagsorden 
 1. Godkendelse af dagsorden. 
     Dagsorden godkendt 
 
2. Opfølgning på referat fra sidste møde 18.06. og underskrift.  
     Referatet gennemgået, godkendt og underskrevet. 
 
3. Meddelelser fra formanden. 

- Sct. Hans: Arrangement forløb fint i et godt samarbejde med Spejderne. 
Byfesten bidrog med restlageret af slik. Overskuddet på 2200 kr. deles 
mellem Spejderne og Grejs Borgerforening efter Spejdernes ønske. Vi ser 
frem til at samarbejdet omkring Sct. Hans igen næste år. 

4. Meddelelser fra arbejdsgrupper og initiativer. 

- Byfesten: Byfesten holder møde medio september, hvordan årets overskud 
fordeles og muligheden for at indgå som gruppe med selvstændig økonomi 
under Grejs Borgerforening drøftes.  

- SeniorSundSammen: Har beslutte at indgå som inintiativgruppe under Grejs 
Borgerforening med regnskabsmæssig virkning fra nytår. De åbne formiddage 
om torsdagen flyttes fra midt september til anden ugedag, da dagen er 
uhensigtsmæssig i forhold til andre arrangementer. Sundhedscafeerne 
fortsætter uændret. 

- Ideér: 
- Fællesspisning: Antal, tidspunkt og økonomi blev drøftet. IG kontakter folk 

med erfaring i at organisere fællesspisninger og vender tilbage  med forslag. 
- Friluftsliv: IG kontakter Grejs Friskole for at undersøge om de har interesse i 

et samarbejde i relation til skolens certificering som Udeskole. F.eks. fælles 
aktiviteter. 

- Musikalsk udfoldelse: Grejs Borgerforening vil forsøge at afholde 
“musikcafe” hvor lokale børn/unge/voksne kan underholde og mødes til 
gensidig fornøjelse. IG kontakter Grejs Friskole og Musikskolen.  

- Fastelavn, Sct. Hans: Forventes at være faste arrangementer. 

 

 



- 5. Økonomisk status fra kasseren/ tidligere formand. 
- Salg af Borgergården og provenuet: Salget af Borgergården er nu helt 

afsluttet. Provenuet er opgjort til 294 000 kr., som overdrages til Grejs 
Kulturcenter. 

- Skriftlige referater fra tidligere økonomiske aftaler om salget mellem 
bestyrelserne fra Borgergården og Kulturcentret: Gamle referater er 
gennemgået og opgørelsen af provenuet stemmer overens med vedtagelser 
på tidliger generalforsamlinger. 

- Budgetopfølgning inkl. overskud Sct. Hans arrangement: 
Kassebeholdningen er nu ca. 77 000 kr.  

- Ansøgning om kommunal økonomisk tilskud 2019: Tilsagnet om 
kommunalt tilskud til afholdte arrangementer i er modtaget. TB finder 
kriterierne for tilskuddet, så der evt. kan søges fremadrettet. 

- Momsfritagelse: TB, JP og KD arbejder videre. 
- Overdragelse fra tidligere formand: adgang bank/ tegningsret, mobile 

pay, bank og medlemsliste: Delvist på plads.TB,  JP og KD arbejder videre. 

 

6.  Beslutninger om tiltag. 

- Godkendelse af udkast til hjemmeside og logo for fb: Ny hjemmeside med 
nyt logo og Facebookside til foreningen godkendt.  

- Medlemskab Grejs Borgerforening?, kontingentstørrelse? fordele ved 
medlemskab?: Drøftet - genoptages på næste møde. 

- Tilgængelig medlemsliste hvordan? Drøftet - genoptages på næste møde. 
- Borgerforeningens bidrag til samarbejdsmødet med Grejs Kulturcenter 

19.08.:fælles struktur og aktiviteter, medlemsfordel ved leje af lokaler, 
medlemmers adgang til nøglebrik mv.: Drøftet. Grundlæggende holdning er 
vilje til samarbejde til fælles bedste, med respekt for hver forenings baggrund 
og formål. JP laver dagsorden sammen med formanden for Grejs 
Kulturcenter.  

7.  Information og PR. 

- Bidrag til grejs.dk om Grejs Borgerforening, bilag 1.: Godkendt.  
- Gennemgang af bidrag til hjemmesiden: Der vil være forskellige faner på 

hjemmesiden,så hver initiativgruppe kan få deres egen.fane. Ligeledes 
foreningens historiske baggrund.TB sender jubilæumsskriftet fra 
Borgergårdens 125-års  jubilæum til IG, som finder mere historisk på 
Lokalhistorisk forenings hjemmeside. 

- Tidspunkt pressemeddelelse? Drøftes på næste møde. 

8.  Evt. 

9.  Fastlæggelse af næste møder. 

- 19.08. kl. 19 samarbejdsmøde med Grejs Kulturcenter 



- bestyrelsesmøder: hvor ofte og start-/sluttidspunkt?: Foreløbig aftales 
der fra gang til gang. Kl. 19 - 21 er passende. 

- 26.08. kl. 19  bestyrelsesmøde - TB sørger for kaffe.  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

bilag 1: 

Tekst til grejs.dk til erstatning af tekst om Grejs Borgergård. 

  

 

  

Grejs Borgerforening 

Grejs Borgerforening er en videreførelse af den selvejende institution Grejs Borgergård med 
ændrede vedtægter pr. 8. maj 2019. 

Alle borgere og virksomheder i lokalområdet Grejs kan være medlem og bidrage til 
fællesskabet.  Grejs Borgerforenings formål er 



·         aktivt at fremme forskellige aktiviteter af oplysende og underholdende art samt styrke det 
sociale sammenhold  

·         at gå sammen med andre i lokalområdet om aktiviteterne 

·         at virke som administrativ og organisatorisk ramme for initiativer til gavn for Grejs, som 
grupper af borgere idéudvikler og gerne vil sætte i gang, f.eks. den årlige Byfest og 
SeniorSundSammens Sundhedscafeér 

·         at afholde arrangementer og fremme aktiviteter, der kan sponsorere foreninger og 
organisationer i Grejs 

Grejs Borgerforenings bestyrelse kan nedsætte arbejdsgrupper om en konkret aktivitet 
eller arrangement og støtte initiativgrupper med økonomisk støtte, f.eks. til børn og unge, 
festudvalg mv. 

Bestyrelsen modtager meget gerne ønsker og forslag til arrangementer fra alle 
aldersgrupper af Grejs borgere. Vi kan til enhver tid kontaktes direkte på hjemmesiden: 
www.grejsborgerforening.dk  eller pr. telefon. 

Arrangementer vil fortrinsvis finde sted i Grejs Kulturcenter og vil blive annonceret i 
grejs.dk, fb…… og hjemmesiden  

  

 
 

http://www.grejsborgerforening.dk/
http://www.grejsborgerforening.dk/

