
Referat af bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening mandag d. 9. marts 2020 kl. 19.30 
i Grejs Kulturcenter. 
Til stede: Judith Pedersen, Thorkild Bech, Ole Madsen, Inger Marie Gormsen,  
Ikke til stede: Morten Bøgetoft Thomsen (afbud), Kathrine Dahl - kasserer (udenfor 
bestyrelsen) Christoffer Miskow – suppleant 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden. 
    Godkendt. 
2. Opfølgning på referat fra sidste møde 28.01.20 og underskrift.  
    Underskrevet af tilstedeværende. 
3. Meddelelser fra formanden. 

Som velkomst bliver tilflyttere også i fremtiden inviteret til at deltage gratis i første 
fællesspisning. 

     Kulturcenteret har meddelt, at de har løst forholdene omkring skatteforhold. 
4. Meddelelser fra arbejdsgrupper og initiativer. 

● Byfesten  
Planlægningen pågår i udvalget. Foreløbig bidrager Borgerforeningen med flagallé. 

● SeniorSundSammen  
Arrangementer d.31.marts og d. 14. maj er annonceret. 

● Fællesspisning 
Afholdt d. 9. marts med ca. 90 deltagere.  

● Pardans – Vild med dans  
Kører som planlagt. 

● Fællesforedrag v/ Mikael Jarnvig: Hallo – hvad sker der for klimaet?  
 Afholdes som planlagt sammen med Grejs Friskole og Menighedsrådet. Udgifterne 
deles. Entre er 50 kr. pr. person. 7. kl. fra Friskolen står for kaffe mv. 

● Oplevelsestur – tæt på naturen i Grejs v/ Finn Lillethorup 
Foregår d. 21. maj og bliver annonceret. 

 
5. Status på planlagte arrangementer 1. halvår 2020. 

● Generalforsamling 15.04.20, redaktionel tilpasning af vedtægter, tilføjet med 
rødt (bilag 1)  
Vedtægtsændringerne fremsættes med baggrund i krav fra bankforbindelse, 
desuden få andre praktiske tilretninger. Genfremsættes evt. ved. ekstraordinær 
generalforsamling d.29. april, afhængig af antal fremmødte til den ordinære 
generalforsamling. Forslag til dirigent og referent er på plads. 

           Relevante kandidater til bestyrelsen kontaktes. IG, OM  
           Der købes kage til kaffen – Hvem? 

● Flagallé 17.05.20 – OM er tovholder  
● Sankt Hans Fest 23.06.20 
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 Afholdes i samarbejde med Spejderne ved spejderpladsen. JP kontakter mulig 
båltaler. IG undersøger træ til bål. 

 
6. Økonomisk status fra kasseren. 

● Regnskab fastelavnsfest 23.02.22 - Der deltog ca. 50 børn og 50 voksne. 
Udgiften pr. barn var højere end betalingen, trods indkøb af slik på tilbud. 
Voksenbetalingen og indtægten ved salg af fastelavnsboller dækker dog. Desuden 
blev der indkøbt et gulvtæppe til beskyttelse af gulvet i Kulturcenterets hal. Denne 
udgift forventes indtjent over en længere årrække. Gulvtæppet er til rådighed for 
andre brugere af Kulturcenteret. 

● Status medlemskontingenter 1.11. – 31.12.2020 
 230 medlemmer fordelt på 129 husstande. 

● Ansøgning om støtte til forsamlingshuse  
Har modtaget ansøgningsskema fra Vejle Kommune,koordineres med Kulturcentret  

 
 
 8. Beslutninger om tiltag. 

● Brug af hjemmesiden, facebook og flyers  - se nedenstående. 
● Rekruttering af medlemmer, hvordan? 

           Prispolitikken omkring reducerede priser for medlemmer af Borgerforeningen 
fortsættes. 

● Ideer til arrangementer/ initiativer i 2. halvår 2020  
          Fastsættes af ny bestyrelse efter generalforsamlingen. 
9.  Information og PR. 

● Brug af hjemmesiden www.grejsborgerforening.dk, facebook og flyers 
           Der fortsættes med at Finn sætter vores arrangementer på Info-standeren og 

Grejs.dk.  
           IG kontakter Finn for at overtage pasningen af hjemmesiden.  
           Mht. brug af foreningens Facebook er der basis for udvikling - JP, MB. 
           Relevante pressemeddelser - JP 
10.  Evt. 
11.  Fastlæggelse af næste møder - Næste møde mandag d. 6. april kl. 19.00 ( IG 
sørger for kaffe) 
 
 
 Judith Pedersen Thorkild Bech Ole Madsen 

 

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

