
Referat bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening mandag d. 5. oktober 2020 kl. 19 - 21 i 
Grejs Kulturcenter. 

  
Til stede: Judith Pedersen, Thorkild Bech Ole Madsen, Inger Marie Gormsen, Gæster med 
interesse for bestyrelsesarbejdet 
Ikke til stede: Morten Bøgetoft Thomsen, Kathrine Dahl - kasserer (udenfor bestyrelsen), 
Christoffer Miskow – suppleant 
 
Dagsorden.  
1. Velkomst til evt. gæster og godkendelse af dagsorden.  
    Godkendt. 
2. Opfølgning på referat fra sidste møde 26.08.20. og underskrift.  
    Underskrevet af tilstedeværende.  
3. Meddelelser fra formanden. 

● Indbetaling af 2020-tilskud til forsamlingshuse. - Modtaget 12000 kr. fra Vejle 
Kommune i forsamlingshus tilskud.  

● Betalt 2020-tilskud INFO stander x 2 - Tidligere har vi betalt dobbelt bidrag/ kr. 
1000, da der er flere undergrupper under Borgerforeningen, men i år er der kun 
opkrævet 50% bidrag pga. Corona aflysninger. 

● Nye vilkår for brugsret til .dk-domænenavn – Man skal nu binde sig for 10 år. 
Undersøges nærmere og besluttes næste gang. 

● Kulturcentrets formand overtager kontakt til kunstnere med udlånte værker. 
-Orientering. 

4. Meddelelser fra arbejdsgrupper.  
● Byfesten – Ikke aktuelt nyt 
● SeniorSundSammen – Afholdt arrangement d.1. okt. med sopranoperasanger om 

sang og sundhed, afstand mm. efter gældende Coronaregler også i forhold til sang, 
ca. – 25 deltog. D. 27. aug. blev der afholdt et arrangement om søvn med ca. 40 
deltagere. Der er planlagt to arrangementer: d. 2. nov.  med Søren Brostrøm og d. 18 
nov. om naturens helbredende kræfter. 

● Stand på Kulturcentrets julemarked - Afventer 
● Fællesspisning – 12. nov. i forbindelse med Generalforsamling – 

Fællesspisningen udsættes til senere, men generalforsamlingen fastholdes.  
● Samarbejde med Grejs Friskole om foredrag mv. – Grejs Friskoles bestyrelse har 

udpeget Line D. Lundegård til vores samarbejdsperson omkring foredrag.  
5. Planlægning arrangementer 2. halvår 2020 iht. Myndighedernes corona 
retningslinjer.  

● Pardans for voksne: 10. og 25. oktober – Gennemføres indenfor Coronareglerne. 
● Guidet vandretur: 17.oktober – Udsættes til 8. maj 2021, da formidlingen udfordres 

af afstandskrav. JP laver opslag – IG lægger på hjemmeside, FB mm. 
● Fællesspisning og generalforsamling 12. november - Generalforsamlingen 

gennemføres, men fællesspisningen udsættes. JP – indkalder. IG lægger på 
hjemmeside, FB mm. 
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● Besøg Bogbussen og workshop børn/ voksne: 14. november – Bogbussen 
kommer og laver workshop i Kulturcenterets lokaler. Børn over ca. 5 år. JP laver 
opslag i samarbejde med Biblioteket. IG lægger på hjemmeside, FB mm. 

● Fælles foredrag klima: 26. november - Udvalget beslutter i nærmeste fremtid 
om/hvordan det kan gennemføres.  

6. Økonomisk status fra kasserer. 
● Status medlemskontingenter 1.11. – 31.12.2020 - Uændret 
● Status budget/ forbrug d.d. - Som forventet 
● Hvornår regnskabsføres kontingent 2021? - Kontingenter indbetalt efter 1. nov 

kommer til at dække medlemskab 2021 
● Folder omkring kontingent næste år udarbejdes til næste møde  - IG- JP  uddeles 

ud fra labels fra adresser i medlemslisten  
7.  Fortsat planlægning af generalforsamling 12. november.  

● Vedtægtsændringer - som besluttet tidligere, Ekstraordinær generalforsamling vedr. 
påkrævede vedtægtsændring bliver d. 25. nov. kl.19 

● Annoncering - Som besluttet tidligere 
● Traktement - Øl og vand OM 

 8. Beslutninger om tiltag. 
● Se pkt. 5  
● Planlægge datoer for arrangementer 2021 (banko, musikalsk lørdagstræf, 

fastelavn, fællesspisning, guidet vandretur – Der arbejdes på følgende fremtidige 
arrangementer  
16. jan. Musikalsk lørdagstræf for børn 
14 feb. Fastelavn evt. sammen med spejderne. Hallen er booket af andre, men er fri 
om søndagen. 
11. marts – Banko - udsat fra oktober 2020 
15. april – Ordinær generalforsamling 2021 
8. maj – Vandretur – udsat fra oktober 2020 

Beslutte ansvarlige for planlægning/ gennemførelse, evt. aflysning af hvert arrangement 
på næste møde.  

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

Kontakt til facebookgruppen på H. C. Monradsvej undersøges. IG 
10.  Evt. - Fint med flagalléen til konfirmationen, udvidelse af flagudvalget overvejes. 
11.  Fastlæggelse af næste møde. - Aftales efter generalforsamlingen. 
 
 
 
 
  Judith Pedersen                              Thorkild Bech

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

