
REFERAT bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening mandag d. 2. september 
2019 kl. 19 i Grejs Kulturcenter. 

  

Til stede: Judith Pedersen, Thorkild Bech, Ole Madsen, Inger Marie Gormsen, 
Kathrine Dahl - kasserer (udenfor bestyrelsen)  

Ikke til stede: Morten Bøgetoft Thomsen, , Christoffer Miskow - suppleant 

  

Dagsorden 

 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt med enkelte tilføjelser 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde 6.08. og underskrift. Referatet 
gennemgået, godkendt og underskrevet.  

3. Meddelelser fra formanden. 

- opfølgning fælles bestyrelsesmøde Grejs Kulturcenter og Grejs 
Borgerforening 19.08.  - Mødet drøftet, oplæg til aftale ikke modtaget. 

- invitation til GKs aktivitetsudvalg v/Henrik, Tina og Stinne til kl. 20-21 
samme dag til idé- og samarbejdsmøde om aktiviteter i Kulturcentret. 
Aktivitetsudvalget fortalte om Grejs Kulturcenters oplæg til aftale om brug 
lokalerne. Med udgangspunkt i driftstilskuddet fra Vejle Kommune ønsker 
man at skabe mulighed for aktiviteter både i idrætsdelen og 
forsamlingshusdelen. Grejs Borgerforening kan benytte lokalerne vederlagsfrit 
til almene formål. Betaling af rengøring må muligvis påregnes. Kommercielle 
arrangementer må betale leje af lokalerne.  

- Grejs Borgerforening indbydes og deltager i fælles planlægningsmøder. 
- Grejs Kulturcenters aktivitetudvalg arbejder på at arrangere aktiviteter 

omkring Halloween og juleklippedag. 
- Tilføjet punkt: Forespørgsel fra Lokalrådet om Grejs Borgerforening 

velkomst til nye borgere i Grejs. Grejs Borgerforening vil arbejde på at 
overtage efter nytår. Vejle Kommune udsender velkomstbrev til tilflyttere. TB 
undersøger om der er mulighed for at få velkomst fra Grejs Borgerforening 
med i dette. 

- Tilføjet punkt: Menighedsrådets aktivitetsudvalg har indbudt til 
samarbejde. TB og JP deltager i møde mandag d.3.okt. kl. 10 

 



4. Meddelelser fra arbejdsgrupper og initiativer. 

- Byfesten. Udskudt til næste møde. 
- SeniorSundSammen. Café-formiddagene er sat på pause. Interessen 

undersøges ved næste Sundhedscafé 12.sept. De planlagte arrangementer 
fortsætter. 

- status på undersøgelse af idé om: fællesspisning, friluftsliv og 
musikalsk udfoldelse. Der arrangeres fællesspisning mandag d.21. okt. 
(datoen er ændret i forhold til aftale på bestyrelsesmødet) Der forventes en 
pris på  50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Arrangementet skal starte kl. 17. 
45, så spisningen kan være i gang senest kl.18.15 af hensyn til familier med 
små børn. For hver 10.(?) tilmeldte, skal der gerne være en person, som 
hjælper med madlavningen. Forhåbentlig kan der afholdes fællesspisning 
igen til jan. afhængig af tilslutning. IG arbejder videre med tilmelding og 
planlægning. 

- Friluftsliv og musikalsk udfoldelse - IG arbejder videre  
- andre idéer v/ alle: JP undersøger om der kan afholdes Bagedyst.  
- Inga, Mette og Tove har arrangeret musikalsk leg for børn lørdag d.16.nov. for 

de  0 - 1-årige kl. 9 30 - 10 30 og de 2 - 4-årige kl. 10 45 - 11 45. Max. 20 
børn. Forsamlinghussalene er booket. 

 

5. Økonomisk status fra kasseren/ tidligere formand. 

- “ejerskab” ift. bevilling af kommunal økonomisk tilskud 2019? Er i gang med 
at blive undersøgt. 

- momsfritagelse. Er på plads 
- bestyrelsesmedlemmers udfyldelse til Middelfart Bank af “ 

Egenerklæring for juridiske  personer…” samt fremsendelse af  gyldig 
billedlegitimation samt sundhedskort til Thorkild jf. hans mail 26.08. 
Dokument underskrevet af de tilstedeværende. KD sørger for overdragelse af 
NemID fra TB til JP. 

 

 

 

6.  Beslutninger om tiltag. 

- Drøftelse af Grejs Kulturcenters oplæg til betaling for brug af 
forsamlingslokaler/ køkken. Afventer det endelige skriftlige oplæg. 



- medlemskab Grejs Borgerforening?, kontingentstørrelse? fordele ved 
medlemskab? bilag 1  

- Årligt kontingentet fortsætter uændret med 75 kr. for enlige og 150 kr for par. 
Der forventes at være nedsat pris på deltagelse for medlemmer af foreningen 
ved visse arrangementer. Første fællesspisning til halv pris, hvis man melder 
sig ind i foreningen eller fornyer medlemskab. 

- tilgængelig medlemsliste hvordan? Drøftet,besluttes endeligt næste møde. 
- besluttede aktiviteter jf. punkt 3, bestyrelsens tovholder? Se ovenfor. 

7.  Information og PR. 

- status på bidrag til hjemmesiden. Forventes ude/ færdig 1. okt. 
- tidspunkt pressemeddelelse? Samtidig med hjemmeside og tilmelding til 

fællesspisning. 
- tilføjet punkt: Ønskes foto af bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden? 

Vedtaget, foto tages til næste bestyrelsesmøde. 

 

8.  Evt.• Intet  

 

9.  Fastlæggelse af næste møder. Onsdag d.25. sept. kl 19. Ole sørger for kaffe. 

 

 

       Judith Pedersen                                Thorkild Bech                 Ole Madsen  

 

    Inger Marie Gormsen                   Kathrine Dahl  

 

 

  


