
Referat bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening onsdag d. 25. september 2019 kl. 19 i Grejs 

Kulturcenter. 

  

Til stede: Judith Pedersen, Thorkild Bech, Morten Bøgetoft Thomsen, Ole Madsen, Inger Marie 

Gormsen,  

Ikke til stede: Kathrine Dahl - kasserer (udenfor bestyrelsen), Christoffer Miskow - suppleant 

  

Dagsorden 

  
1. Godkendelse af dagsorden.  

 Godkendt 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde 02.09. og underskrift.  
Referatet gennemgået, godkendt og underskrevet. 

3. Meddelelser fra formanden. 

● ingen – alle punkter er videreførelser af tidligere punkter  

4. Meddelelser fra arbejdsgrupper og initiativer. 

● Byfesten – afventer møde i byfestudvalget 

● SeniorSundSammen – Arrangement afholdt 12.sept. med sundhedsprofessor Bente 

Klarlund med 75 deltagere. Kommende arrangementer kører videre som planlagt 30. okt. 

og 12. dec. Sommerens åbne formiddage ophører, da der ikke er interesse. 

● Fællesspisning – Afholdes mandag d. 21. oktober. IG laver indbydelse og sørger for 

annoncering på relevante platforme, står for tilmelding, indkøb og madlavning i 

samarbejde med Knud Riis. JP byder velkommen og styrer fællessange. MB tager imod 

betaling og IG sørger for medlemsliste. 

● Musikalsk lørdagstræf – Musikalsk arrangement for mindre børn holdes som planlagt 

lørdag d. 16. nov. 

● Initiativer 2020: friluftsliv, bagedyst, andet – Der afholdes bankospil onsdag d. 6.nov. kl. 

19. JP booker lokaler. TB og OM sørger for gevinster, annoncering mm. 

● Der arbejdes videre med fællesspisninger, bagedyst og musikalske arrangementer.  

5. Økonomisk status fra kasseren/ tidligere formand. 

● Overdragelse af NemID til ny formand – er gennemført 

● Middelfart Banks godkendelse af ny bestyrelse – alle nye bestyrelsesmedlemmer er 

godkendt af banken. 

● Budgetopfølgning – ingen ændringer. 

● Fornyelse af kontingent, hvordan? – kontingentet følger fremadrettet kalenderåret. I år 

løber kontingenter fra 1.11.019 – 31.12.2020. Beløbet er fortsat kr. 75 for enlige og kr. 150 

for en husstand. 

● ”Ejerskab” iht. bevilling af kommunalt økonomisk tilskud 2019 – afventer afklaring TB. 

● Størrelse årligt bidrag til Lokalrådets INFO-stander – Grejs Borgerforening bidrager med 

1000 kr. på vegne af foreningen og alle udvalg under foreningen. 

1 
 



 
 
 
6.  Beslutninger om tiltag. 

● Færdiggørelse af hjemmeside – Ved indmeldelse oplyses navn, adresse, tlf. og mail. JP 

afklarer med KD om mulighederne tilmelding til betalingsservice. IG samler op på referater 

og historisk materiale. 

● Fremtidig medlemsliste – hvordan – Indskrives i Excel med navn, adresse, tlf. og mail. IG 

etablerer Excel. 

● Velkomst til nye Grejs borgere fra 1.01.2020 – Grejs Borgerforeningen kan ikke få folder 

med i kommunens velkomstbrev. TB formidler link til foreningens hjemmeside til 

kommunens side om lokalområdet. Nye borgere inviteres til at deltage i fællesspisninger 

uden betaling. 

● Overordnet tidsplan for arrangementer i forår 2020 - Der arbejdes videre med 

fællesspisninger, bagedyst og musikalske arrangementer.  
●  

7.  Information og PR. 

● Færdiggørelse af hjemmesiden inkl. fotos af bestyrelsen – Bestyrelsen fotograferet, MB 

sender billederne til hjemmesiden 

● Pressemeddelelse om Grejs Borgerforening og fællesspisning – Udsendes af JP. IG 

formulere om fællesspisningen. Der udarbejdes papirfolder med forenklede oplysninger fra 

hjemmesiden.  

8.  Evt. - intet 

9.  Fastlæggelse af næste møder. Næste møde tirsdag d. 29. okt. Kl. 19. IG sørger for kaffe mv. 

  

 
 
  

       Judith Pedersen                                Thorkild Bech                 Ole Madsen  

 

    Inger Marie Gormsen        Morten Bøgetoft Thomsen  
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