
Bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening onsdag d. 27. maj 2020 kl. 19, 

 Vinkelager 11. 

  

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

Gormsen, Kathrine Dahl - kasserer (udenfor bestyrelsen) 

 Ikke til stede: Christoffer Miskow - suppleant 

  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde 9.03.20. og underskrift. 

Referatet gennemgået, godkendt og underskrevet.   

3. Meddelelser fra formanden. 

● ansøgning tilskud til Forsamlingshuse. – Søgt i samråd med Kulturcentret. Deadline var 18. 

maj. 

4. Meddelelser fra arbejdsgrupper og udsatte initiativer pga covid-19 lockdown. 

● Byfesten – er lukket i år, men grundlovsarrangementet forsøges gennemført som drive in. 

Flagallé opsættes – OM sammen med to andre. 

● SeniorSundSammen – To arrangementer er aflyst. Planerne ligger klar til arrangementerne 

afhængig af restriktioner. Forhåbentlig et arrangement i juni. 

● Stand på Kulturcentrets julemarked – Vi forventer fortsat at deltage med en stand lørdag 

d. 28. nov.  

● Fællesspisning – planlægges til efteråret 

● Nye Initiativer – afventer. 

 

5. Planlægning arrangementer 2. halvår 2020 

● Udsatte: pardans, fælles foredrag klima, flagallé, guidet vandretur, byfest, Sct. Hans fest. 

Pardans  afholdes af de 2 arrangører efter Kulturcentrets åbning  

Foredraget afholdes senere i 2020. 

Flagalle opsættes til konfirmation d. 6. sept. Tovholder aftales til næste bestyrelsesmøde 
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Vandreturen forventes afholdt lørdag d. 17. okt. fra 10-12 

Stk. Hans fest gennemføres formodentlig ikke, men endelig beslutning tages efter næste 

udmelding omkring Corona-restriktioner. 

  

● Nye:  

Fællesspisning: Den ønskede dato var det ikke muligt at booke i Kulturcenteret. Afholdes 

sammen med generalforsamling torsdag d. 12. nov.  

Musikalsk lørdagstræf - afventer 

Banko - Den ønskede dato var det ikke muligt at booke i Kulturcenteret. Afholdes torsdag 

d. 29. oktober 

● Tidsplan og ansvarlige  

Flagalle til konfirmation søndag d. 6. sept.  

Vandreturen lørdag d. 17. okt. fra 10-12  

Banko - torsdag d. 29. oktober 

Fællesspisning torsdag. 12. nov. 

Generalforsamling torsdag. 12. nov. 

Opgaverne i forbindelse med arrangementerne fordeles til næste bestyrelsesmøde. 

6. Økonomisk status fra kasseren. 

● Status medlemskontingenter 1.11. – 31.12.2020 - Uændret 230 medlemmer fordelt på 

129 husstande. 

● Status budget/ forbrug d.d. – som forventet, nogle udsatte arrangementer er forudbetalt. 

  

7. Planlægning af generalforsamling 

● Dato – Den ønskede dato var det ikke muligt at booke i Kulturcentret. Afholdes 

sammen med fællesspisning torsdag. 12. nov. IG retter datoen på hjemmesiden 

● På valg/ ønsker genvalg – uændret. Drøftede kandidater til bestyrelsen er kontaktet og 

vil gerne opstilles, men der kan opstilles flere. 

● Dirigent- Tidligere forslag til dirigent og referent genbekræftes til den nye dato. - JP 

● Vedtægtsændringer – drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

● Annoncering - drøftes på næste bestyrelsesmøde 

● Traktement- drøftes på næste bestyrelsesmøde 

 

 8. Beslutninger om tiltag. 

● Se pkt. 5  

● Andet? - Ingen bemærkninger 
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9.  Information og PR. 

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

med hjemmesiden og får kode til Facebook. Flyers afventer. Liste til hjemmesiden med 

forventede datoer til hjemmesiden - JP IG 

10.  Evt. - ingen bemærkninger 

11.  Fastlæggelse af næste møde.  tirsdag d. 25. aug. kl. 19 00 i Kulturcentret -  IG sørger for kaffe 

mm. JP booker lokale. 

  

 
Judith Pedersen Thorkild Bech Ole Madsen 

 

 

Morten Bøgetoft Thomsen                              Inger Marie Gormsen   
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http://www.grejsborgerforening.dk/

