
 Referat bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening onsdag d. 4. december 2019 kl. 19 i 
Grejs Kulturcenter. 

 

Til stede: Judith Pedersen, Thorkild Bech, Morten Bøgetoft Thomsen og Ole Madsen. 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt, JP er referent. 
 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde 29.10. og underskrift.  
Referatet gennemgås, tilføjes at OM var til stede fra kl. 20, godkendes herefter. Underskrives 

på næste møde IG. 
 

3. Meddelelser fra formanden. 
Orientering om og drøftelse af aktuel tegning af rækken af ikke-kommercielle arrangementer 

for lokalområdet i KC. Det tages til efterretning, at der er en vifte af 
foreningsarrangementer ud fra forskellige formål, målgrupper, indhold mv.  

Lokalrådet indkalder til Nytårskur 15.01. 2020 kl. 19. JP og OM repræsenterer GB. 

Der er flere klager over, at KCs opvaskemaskine ikke tørrer korrekt. Bestyrelsen 
kontaktes, og der oplyses, at der arbejdes på sagen. 

Drøftelse af opsætning af LED jule-lys ved de 4 indfaldsveje til Grejs á la skiltning ved 
byfesten. Der konkluderes ikke, da det også kan være en opgave for Lokalrådet. 

5. Meddelelser fra arbejdsgrupper og initiativer. 
Byfesten – arbejdsgruppen (Frank, Tina, Malene, Connie og Morten) vil gerne tilsluttes 

GB som en enhed med eget budget/ regnskab. MBT aftaler kontering mv. med 
kasserer KD. Byfesten 2020 starter tirsdag 2.06. og slutter lørdag 6.06.  

 
SeniorSundSammen – arbejdsgruppen (Anny, Anne Mette, Arne og Judith) har søgt § 

18-økonomiske midler til 6-8 arrangementer i 2020 under GBs CVR nr.mv. Næste 
arrangement finder sted 11.12. kl. 10-12.  
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Fællesspisning – den næste er den 9.01. efter samme koncept. IG er ved at lægge sidste 
hånd på aftaler med tovholdere, organisering af frivillige hjælpere, annoncering mv. 
Der fremhæves indbydelse af ny tilflyttere siden 1.11.2019, som spiser gratis som en 
velkomst og opfordring til medlemskab af GB. Samme model for priser medlemmer/ 
ikke-medlemmer som ved 1. fællesspisning.  

   
Banko-/ andespil 5.11. – en stor succes med 120 deltagere, god stemning og tilfredshed 

med gevinster mv.. Pænt økonomisk overskud lig tidligere år  
 
Musikalsk lørdagstræf 16.11. – blev et hit blandt de 30 børn og 30 forældre fordelt på 2 

hold. De 3 undervisere vil gene gentage arrangementet efterår 2020. Mindre 
økonomisk underskud pga gratis deltagelse.   

 
Nye Initiativer/ under forberedelse JP – fælles arrangement Menighedsrådets 

Aktivitetsudvalg, Grejs Friskole og GB om højaktuelt tema, der er reserveret dato 
1.04. – oplevelse i naturen omkring Grejsdalen ved naturvejleder, der er reserveret 
dato lørdag 16.05 eller søndag 17.05. formiddag – dannelse af tværgående 
foredragsgruppe blandt interesserede grejsboere. 

 
5. Stand på Kulturcentrets Julemarked 15.12. kl. 12- 16. 
Indhold – på boden/ 180 cm langt bord: flyers om medlemskab GB, arrangementer i 

foråret, næste fællesspisning. Smagsprøver familiemad og børneaktivitet. JP 
udsender en plan.  

Bemanding – TB, MBT, IG og JP er til stede.  

6. Økonomisk status fra kasseren. 

 
Budgetopfølgning – resultatopgørelse 2019 og indtil dato gennemgås, svarer til 

forventningen. 
Regnskab banko-/ andespil 6.11. – et større overskud  som forventet og Musikalsk 

Lørdagstræf 16.11. – et mindre underskud som forventet. 
Status medlemskontingenter 1.11. – 31.12.2020 – 186 medlemmer/105 husstande. 
”Ejerskab” iht. bevilling af kommunalt økonomisk tilskud 2019 – afventer ny 

ansøgningsrunde maj 2020, hvor det aftales om KC eller GB søger. TB 

7.  Beslutninger om tiltag. 

Brug af hjemmesiden, facebook og flyers – IG og JP fortsætter arbejdet med 
hjemmesiden, MBT er også blevet fb administrator.  

Rekruttering af medlemmer, hvordan? – flyer julemarked og fællesspisning, JP 
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Tidsplan for arrangementer/ initiativer i forår 2020 og arbejdsfordeling – se oversigt 
og flyer, JP  

8.  Information og PR. – fortsat brug af hjemmesiden www.grejsborgerforening.dk, 
facebook og flyers. 

9. Evt. – intet. 

10. Fastlæggelse af næste møde – tirsdag den 28.januar 2020 kl. 19, MBT sørger for 
kaffe. Generalforsamlingen bliver 15.april 2020 jf. vedtægterne. 

 

 

 

 

 

Judith Pedersen Thorkild Bech Ole Madsen 

 

 

Morten Bøgetoft Thomsen  
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http://www.grejsborgerforening.dk/

