
Referat bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 19 i 
Grejs Kulturcenter. 
Til stede: Judith Pedersen, Thorkild Bech, Ole Madsen, Inger Marie Gormsen, Kathrine 
Dahl - kasserer (udenfor bestyrelsen) 
Fraværende: Morten Bøgetoft Thomsen (afbud), Christoffer Miskow – suppleant 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde 4.12.19. og underskrift samt underskrift 
referat 29.10.19.  

Underskrevet af tilstedeværende. 
3. Meddelelser fra formanden. 

Bestyrelsesmedlemmer deltog i Lokalrådets nytårskur. Borgerforeningen vil henvende sig 
til Kulturcentret omkring samarbejde vedr. skatteforhold for foreninger. 

4. Meddelelser fra arbejdsgrupper og initiativer. 
● Byfesten – Der arbejdes i gruppen. 
● SeniorSundSammen – Har modtaget 24.000 kr. i § 18-midler tilskud til 6-8 

foredrag i 2020. Foredragene er stort set planlagt. De annonceres på Grejs.dk 
● Stand på Kulturcentrets julemarked – Vi forventer at deltage igen 28. nov. 2020. 
● Fællesspisning – 97 deltagere – her i blandt to nytilflyttede husstande. 

Balancerede økonomisk.  
● Nye Initiativer - Vi fortsætter med samme arrangementer, som har været 

velbesøgte, men er åbne overfor nye initiativgrupper. 
           Vi har fået tilsagn om tilskud til 8 lokale kulturelle arrangementer i 2020 fra Vejle 

Kommune Kultur og Fritids pulje: Støtte til forsamlingshuse. 
 
 
5. Status på planlagte arrangementer 1. halvår 2020.(bilag 1) 

● Indhold – Forårets planlagte arrangementet fremgår af bilaget til dagsordenen og 
vil kunne ses på hjemmesiden.  

● arbejdsfordeling - Fællesspisning 9.03. og Fastelavnsfest 23.02. er planlagt. 
Kulturcenteret har anskaffet wire til ophængning af tønder. IG undersøger pris på 
gulvtæppe til beskyttelse af gulvet i Kulturcenteret ved tøndeslagningen.  IG 
udsender liste med arbejdsopgaver, laver indbydelser og sender til 
INFO-standeren.  

● 26. marts foredrag - JP koordinerer med de andre arrangører. 
● Generalforsamling - Afholdes 15. april 2020, er lagt i kalenderen på Grejs.dk.JP 

indrykker dagsorden medio februar jf. vedtægterne.  
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● Vandreturen – Turen er flyttet pga. konfirmation til 21. maj. Troels Bechmann 
arrangerer. 

● Udarbejde oversigt – JP laver oversigten over arrangementer, IG sørger for at 
lægge op på hjemmesiden og ajourfører i kalenderne på Grejs.dk 

6. Økonomisk status fra kassereren. 
● Regnskab julemarked 15.12.19 - minus 900 kr. 
● Regnskab fællesspisning 9.01.20 - plus 130 kr. 
● Status medlemskontingenter 1.11. – 31.12.2020 samt fornyelse af 

medlemskab, hvordan? – Dags dato har foreningen 214 medlemmer fordelt på 
119 husstande. Der kommer stadig indmeldelser. Vi forventer at forny 
medlemsskaberne for 2021 ved uddeling af folder til medlemmerne i 4. kvt. 2020. 

● Præsentation af regnskab 2019 – Regnskabet fremlagt af kassereren. Årets 
resultat er som forventet i relation til salget af Borgergården og overdragelse af 
salgsprovenuet mm. til Grejs Kulturcenter. 

           Fremadrettet arbejdes der på, at økonomien i de enkelte initiativgrupper og 
underudvalg bliver synlig. 

 
7. Planlægning af generalforsamling 15.april 2020. 

● På valg/ ønsker genvalg - TB ønsker ikke genvalg. KD ønsker heller ikke genvalg 
som kasserer.  

● Dirigent – JP spørger relevante personer, dvs. også forslag til referent. 
● Vedtægtsændringer - Til næste bestyrelsesmøde forberedes vedtægtsændring i 

relation krav fra bank JP. 
● Annoncering - Offentliggørelse af dato på hjemmeside og grejs.dk. i relation til 

bestemmelserne i vedtægterne JP.  
 
 8. Beslutninger om tiltag. – Udsat til næste møde 

● Brug af hjemmesiden, Facebook og flyers  
● Rekruttering af medlemmer, hvordan? 
● Ideer til arrangementer/ initiativer i 2. halvår 2020  

 
9.  Information og PR. – Udsat til næste møde 
 

● Brug af hjemmesiden www.grejsborgerforening.dk, Facebook og flyers 
 

10.  Evt. - intet 
 
11.  Fastlæggelse af næste møder. - Næste møde torsdag d. 9. marts kl. 19.30 (Efter 
fællesspisningen).  
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http://www.grejsborgerforening.dk/
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