
Referat af virtuelt bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening mandag d. 8.marts 2021           
kl. 19 – 21, online. 
Til stede: Judith Pedersen, Thorkild Bech, Morten Bøgetoft Thomsen, Inger Marie 
Gormsen 
Fraværende: Ole Madsen, Christoffer Miskow - suppleant 
  

Dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden. - OK 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde 25.01.21., underskrift afventer fysisk møde.  

3. Meddelelser fra formanden. 

● Orientering om Lokalrådets ansøgning om Grejs Klimalandsby - Gruppe under 
Lokalrådet har formuleret forslag som er indsendt til Vejle Kommune.  

● Kulturcentrets projekt Bjerget – udearealerne - Projektet har fået bevilget penge 
og det praktiske arbejde vil ske inden for de næste 6-7 mdr.ved  byens 
entreprenører og håndværker samt frivillige. 

4. Meddelelser fra arbejdsgrupper.  

● Byfesten - Overordnet set aflyst, Grundlovsmødet gennemføres, formodentlig som 
drive in. Måske arrangementer hen på året. 

● SeniorSundSammen -  To videoopslag er udsendt. Ellers afventer to 
arrangementer.  

● Samarbejde med Grejs Friskole og Grejs Menighedsråd om foredrag mv. - 
afventer. 
 

5. Oprette udvalg/ arbejdsgruppe for musikskole i Grejs i samarbejde med Grejs 
Friskole og undervisere? 
Grejs Borgerforening vil gerne arbejde videre med initiativet. JP melder tilbage til Grejs 
Friskole. På sigt bliver MB forbindelsesled. 

 
6. Opdatering af planlægning arrangementer 1. halvår 2021 iht. Myndighedernes 
corona retningslinjer.  
 

● Generalforsamling udsat til 22.04.21 - forsøges gennemført 
● Guidet vandretur udsat til 8.05.21 - forsøges gennemført 
● Flag allé konfirmationer 2.05.21 og 22.08.21  - Datoerne tjekkes. Grundlovsdag 

flages også. 
● Sankt Hans  i samarbejde med Spejderne 23.06.21 - forsøges gennemført 
● 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 
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Forslag til tidsplan: Generalforsamlingen annonceres 15.03. på grejs.dk, 
hjemmesiden og fb. Frist for forslag er 1.04., og endelig dagsorden udsendes 
13.04., bilag 1.  - OK. Stemmeret på baggrund af medlemskab i 2020. 
 

7. Økonomisk status fra kasserer. 
● Overgang til ny kasserer og regnskabsprogram - Overdragelsen af netbanken 

er på plads. Bruger er oprettet på Dinero. 
● Hvordan og hvornår opkræves kontingent/ kr. 150/ 75 for 2021? - Afventer 
● Medlemsantal og regnskabs status pr. 28.02.2021.  Medlemsantal uændret. 

Regnskabsstatus som forventet. 
 

8. Beslutninger om tiltag. 

● Se pkt.  

9.  Information og PR. 

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

● Pressemeddelelse om generalforsamling og nye bestyrelsesmedlemmer? MB 
og IG kontakter kommende bestyrelsesmedlemmer. 

10.  Evt. 

11.  Fastlæggelse af næste møde. - 12. april kl. 19 - forhåbentligt ikke virtuelt. 
   

 
  Judith Pedersen                              Thorkild Bech

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

