
Referat bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening onsdag d. 26. august 2020 kl. 19 – 
21 i Grejs Kulturcenter. 
  
Til stede: Judith Pedersen, Thorkild Bech, Ole Madsen, Inger Marie Gormsen (kaffe), 
Kathrine Dahl - kasserer (udenfor bestyrelsen), Gæster med interesse for 
bestyrelsesarbejdet 
Ikke til stede: Morten Bøgetoft Thomsen, Christoffer Miskow - suppleant 
  

Dagsorden. 
1. Velkomst til evt. gæster og godkendelse af dagsorden.  
    velkomst til gæst .Dagsorden godkendt. 
2. Opfølgning på referat fra sidste møde 27.05.20. og underskrift.   
     Underskrevet af tilstedeværende. 
3. Meddelelser fra formanden. 

● Henvendelse om etablering af kiosk – Videresendt til Lokalrådets butiksudvalg. 
● MobilePay Erhverv opdatering af virksomhedsoplysninger - Data om 

bestyrelsesmedlemmer er indberettet. 
● Tilskud til automatisk/ handicapvenlig døråbning i Kulturcentret – 

Borgerforening bidrager med 15 000 kr. 
● SommerSjov børn og unge i Grejs – Borgerforeningen deltog ikke. 
● Etablering af udeområde. - Borgerforeninger har i skrift bakket op om 

Kulturcenterets ansøgning om midler til projekt ”Bjerget”: scene, stisystem, 
udekøkken/krydderhave 
 

4. Meddelelser fra arbejdsgrupper og udsatte initiativer pga Covid-19 lockdown. 
● Byfesten – Blev aflyst pga. Corana – Grundlovsfesten blev gennemført. 

Borgerforeningen sørgede for flagallé. 
● SeniorSundSammen - Man havde håbet på at kunne gennemføre arrangement i 

juni, men det blev ikke muligt. Planlagt arrangement omkring søvn gennemføres d. 
27. aug. Desuden arrangement d. 1. okt., d. 18. nov., og feb. 2021. 

● Sct. Hans fest - Blev aflyst pga. Corana 
● Stand på Kulturcentrets julemarked - Afventer 
● Fællesspisning – Planlagt til 12. nov. Forenklet spisning evt. begrænsning i antal. 
● Referat generalforsamlingen 19.06. i Grejs Kulturcenter – TB og IG deltog. 

Kulturcenteret har lagt referat ud. 
● Samarbejde med Grejs Friskole om foredrag mv. -  Borgerforeningen vil gerne 

fortsætte samarbejdet efter det fælles foredrag om klima. Friskolens bestyrelse/ 
skolekreds vender tilbage snarest.  
. 
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5. Planlægning arrangementer 2. halvår 2020 iht. Myndighedernes corona 
retningslinjer.  
 
Udsatte aktiviteter: 
Pardans – initiativtagerne  oplyser, at der kommer fb opslag til d. 10. og 25.okt.  begge 
dage kl. 14.00 -15.30. 
Fælles foredrag om klima – d. 26. nov. kl. 19-21 
Flagallé konfirmationer 

Stængerne sættes op om lørdag d. 5. sept. OM 
Flag sættes op inden 8 30 søndag. TB, OM leverer flag hos TB, 
Flagene tages ned søndag kl. 17 TB 
Stængerne tages ned OM 

Guidet vandretur - Gennemføres som planlagt d. 17 okt. kl. 10-12.  
Musikalsk lørdagstræf – Vejle bibliotek er forespurgt om at placere et arrangement i 
Grejs, hvilket ikke er muligt. Den lokale trio har arrangement d. 7.nov. kl. 10-12 for 
førskolebørn. JP 
Nye:  

● Fællesspisninger – Der forsøges at finde datoer i januar og marts. IG - JP 
● Banko - Gerne i marts. IG – JP.  Formodentlig til fordel for ønsker fra Kulturcentret. 

Gerne med sponsor gevinster  
● Småbørnsswing forsøges gennemført i foråret. 

 
Velkomst nye grejsboere i 39 husstande H.C. Monrads Vej? Drøftet. Anvende 
hjemmeside og Facebook, som styrkes. JP - IG 
Tidsplan og ansvarlige - Afventer 
Annoncering - Afventer 

 
6. Økonomisk status fra kasserer. 
 

● Status medlemskontingenter 1.11. – 31.12.2020 - 130 husstande 234 
medlemmer  

● Status budget/ forbrug d.d. – Gennemgået, som forventet. 
 
 
7.  Fortsat planlægning af generalforsamling 12. november. 
  

● Vedtægtsændringer – Som tidligere planlagt 
● Annoncering – grejs dk og hjemmesiden 
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● Traktement – Forenklet fællesspisning 
 
 8. Beslutninger om tiltag. 

● Se pkt. 5  
● Køb af udlånt maleri som gave til Kulturcentret – Kulturcenteret spørges.JP 

 
9.  Information og PR. 
Brug af hjemmesiden www.grejsborgerforening.dk, Facebook og flyers - hjemmeside 
og Facebook gennemgås JP - IG 
 
10.  Evt. - Intet 
 
11.  Fastlæggelse af næste møde - Mandag d. 5. okt. kl. 19. (kaffe JP) 
  
 
 
 
                    Judith Pedersen Thorkild Bech

 

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

