
Referat bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 19 i Grejs 

Kulturcenter. 

Til stede: Judith Pedersen, Thorkild Bech, Inger Marie Gormsen, Ole Madsen fra kl. 20. 

Ikke til stede: Kathrine Dahl - kasserer (udenfor bestyrelsen), Morten Bøgetoft Thomsen, 

Christoffer Miskow - suppleant 

  

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt 

 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde 25.09. og underskrift.  
Referatet gennemgået, godkendt og underskrevet. Dog tilføjes at de 1000 kr. til Infostanderen 

vedr. 2019. Beløbet ydes ligeledes i 2020. 

 

3. Meddelelser fra formanden.  

    Pressemeddelelsen blev bragt Ugeavisen 10. okt. og i VAF 12. okt. 

    Folderen blev trykt og husstandsomdelt på to dage af frivillige hjælpere. 

    JP og TB deltog i indvielsen af Mettes Hus 24. okt med blomstergave. 

    JP og TB har 3. okt. afholdt samarbejdsmøde med menighedsrådets aktivitetsudvalg. Fælles 

interesseområder er bl.a. fællesspisninger og musik for børn. Der er interesse at arrangere 

fremtidige foredrag fælles. 

4. Meddelelser fra arbejdsgrupper og initiativer. 

● Byfesten - Afventer 

● SeniorSundSammen – 30. okt. er der arrangement med Ældrerådet omkring seniorboliger 

og støttemulighederne for de svageste ældre. D. 11. dec. Afholdes et arrangement omkring 

hvordan sang kan påvirke mennesker. 

● Fællesspisning – Der deltog ca. 90 børn og voksne i fællesspisningen. Prisniveauet var 

realistisk i forhold til udgifterne. Der arbejdes videre med yderligere to fællesspisninger, en 

sidst i januar og en i marts. IG arbejder videre med datoer, formulering af indbydelser og 

organisering af hjælpere.  

● Banko-/ andespil – Afholdes 6. nov. TB er tovholder og sørger for indkøb mm. IG køber 

kodehængelås til vores skab i Kulturcenteret. 

● Musikalsk lørdagstræf – Afholdes 16. nov. Der opsættes opslag i børnehaven og på fb ved 

initiativgruppen. 

● Nye Initiativer - Der skal arbejdes på at oprette en foredragsgruppe.  JP- IG. Muligheden 

for et naturrelateret arrangement, evt. med naturvejleder i foråret undersøges. JP 
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5. Økonomisk status fra kassereren. 

● Budgetopfølgning – Økonomien som forventet. 

● Regnskab fællesspisning 21.10. – Indtægter og udgifter balancerede. 

● Budget banko-/ andespil 6.11. – Planlagt med en mindre overskud afhængig af 

deltagerantal. 

● Status medlemskontingenter 1.11. – 31.12.2020 – Foreløbig har 153 personer betalt for 

medlemskab. 

● ”Ejerskab” iht. bevilling af kommunalt økonomisk tilskud 2019 v/ TB - Afventer 

 

6.  Beslutninger om tiltag. 

● Brug af hjemmesiden, Facebook og flyers – Drøftet. Vi ønsker at bruge de digitale 

platforme så aktivt som muligt. JP og IG mødes med Tovholder af hjemmesiden.  IG 

undersøger i hvilket omfang, at vi må lægge billeder fra arrangementer på Facebook. 

● Rekruttering af medlemmer, hvordan? – Drøftet, herunder prisreduktion for medlemmer 

ved arrangementer. 

● Overordnet tidsplan for arrangementer/ initiativer i forår 2020 og arbejdsfordeling. –  

Ud over tidligere arrangementer skal der afholdes fastelavnsfest og generalforsamling.  

I forbindelse med generalforsamlingen skal der af hensyn til fremtidige tilskudsmuligheder 

gennemføres en vedtægtsændring. Vedtægtsændringen vil betyde at foreningens midler 

skal overgå til Kulturcenteret i tilfælde af opløsning. 

7.  Information og PR. 

● Brug af hjemmesiden www.grejsborgerforening.dk, facebook og flyers. - Drøftet 

8.  Evt.  

9.  Fastlæggelse af næste møder. Næste møde onsdag d. 4.dec. kl. 19.  OM sørger for kaffe mv. 

 

 

 

Judith Pedersen Thorkild Bech Ole Madsen 

 

 

Inger Marie Gormsen  
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http://www.grejsborgerforening.dk/
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