
Referat af virtuelt bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening mandag d. 25. januar 
2021 kl. 19 – 21. 

  

Deltagere: Judith Pedersen, Thorkild Bech, Morten Bøgetoft Thomsen, Inger Marie 
Gormsen 

Afbud:Ole Madsen,, Kathrine Dahl - kasserer (udenfor bestyrelsen), Christoffer Miskow - 
suppleant 

  

Dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde 5.10.20., underskrift afventer.  Godkendt. 

3. Meddelelser fra formanden. 

● Udsættelser pga.covid-19 forsamlingsforbud. En række udsættelser, som blev 
annonceret på FB. Også vandreturen blev aflyst, da guiden ikke måtte deltage. 
Børne arrangementet med Bogbussen fik  for få tilmeldinger. Biblioteket vil gerne 
arrangere igen. 

● Pardans overgået til tilbud i GDIK. Der var fin tilslutning, derfor kan det oprettes i 
idrætsforeningen. 
 

4. Meddelelser fra arbejdsgrupper.  

● Byfesten. Man forventer et Grundlovsarrangement, men selve byfesten afventer. 
● SeniorSundSammen. Der er også sket aflysninger. Foredraget med Søren 

Brostrøm blev aflyst. Naturforedraget blev også aflyst, men det kommer senere. 
Udvalget arbejder med et nyt program, så snart som muligt. 
Vejle kommune har henvendt sig omkring forebyggelse af ensomhed. 

● Kulturcentrets sociale aktiviteter. Planernes kendes ikke. 
● Samarbejde med Grejs Friskole og Grejs Menighedsråd om foredrag mv. 

Foredraget med Michael Jarnvig er udsat. 
 
 

5. Planlægning arrangementer 1. halvår 2021 iht. Myndighedernes corona 
retningslinjer.  
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● Fællesspisning og generalforsamling udsat til 15.04.21. Er planlagt, men vi 
afventer restriktioner. 

● Guidet vandretur udsat til 8.05.21. Er aftalt med guiden, men vi afventer. 
● Banko udsat til? Afventer. 
● Besøg Bogbussen og workshop børn/ voksne udsat til?  Afventer. 
● Fælles foredrag Mikael Jarnvig om klima udsat til? Afventer. 
● Musikalsk lørdagstræf udsat til?  Afventer. 

 
  

Beslutte tidsplan og ansvarlige for  gennemførelse.  Forhåbentlig kan vi afholde 
Skt. Hans, gerne sammen med spejderne. JP kontakter spejderne. 
 

6. Økonomisk status fra kasserer. 

 
● Gennemgang årsregnskab 2020, bilag 1-2 gennemgået. Regnskabet 

gennemgået. JP meddeler kasserer at det kan sendes til revision. 
● Bogføring fra 1.01. – generalforsamlingen 2021. Valg af regnskabsprogram og 

bogfører? IG varetager kassereropgaven fremadrettet. JP taler med KD om 
overdragelse. IG og MB samarbejder omkring oprettelse af kontoplan i Dineros 
gratisversion. 

● Opkrævning kontingent 2021? - Vi afventer. 
 

  7. Beslutninger om tiltag. 

● Se pkt. 5 og 6 
 

9.  Information og PR. 

● Brug af hjemmesiden www.grejsborgerforening.dk, facebook og flyers. JP og 
IG ser på redigering og nyt opslag. 

10.  Evt. 

11.  Fastlæggelse af næste møde.  Mandag d. 8. marts kl. 19. Evt. Virtuelt. 
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http://www.grejsborgerforening.dk/

