
Referat af bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening mandag d. 12. april 2021 kl. 19 –
20,
Til stede: Judith Pedersen, Thorkild Bech, Morten Bøgetoft Thomsen, Ole Madsen, Inger
Marie Gormsen
Ikke til stede: Christoffer Miskow - suppleant
 

Dagsorden.

1. Godkendelse af dagsorden.

Ok.

2. Opfølgning på referat fra sidste møde 8.03..21., underskrift afventer fysisk møde.

Intet, godkendt.

3. Meddelelser fra formanden.

Hvem deltager i Kulturcentrets generalforsamling 15.04. kl. 19 – Den er udsat til 31.
maj. Formodentlig deltager MB og evt. IG.

4. Meddelelser fra arbejdsgrupper.

● Byfesten – Ingen nye planer.
● SeniorSundSammen – Afventer ændringer i forsamlingsforbuddet
● Samarbejde med Grejs Friskole og Grejs Menighedsråd om foredrag mv. –

Ingen nyheder.

5. Status på udvalg/ arbejdsgruppe for musikskole i Grejs i samarbejde med Grejs
Friskole og undervisere. - Musikskolen bliver en arbejdsgruppe under Grejs
Borgerforening og dennes CVR-nummer. Grejs Friskole samler en gruppe forældre, som
vil arbejde med etablering og drift.MB bliver kontaktperson fra GB. I beg. af maj bliver der
et møde med forældregruppen, underviseren og MB. JP deltager også i opstarten.

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

● Generalforsamling 22.04.21
Forslag til tidsplan: Generalforsamlingen annonceres 15.03. på grejs.dk,
hjemmesiden og fb. Frist for forslag er 1.04., og endelig dagsorden udsendes
15.04.( bilag 1)

Der er ikke kommet forslag fra medlemmer. Bestyrelsen har fortsat forslag til
vedtægtsændringer. Regnskabet 2020 er revideret og JP laver beretning for 2 år.

Hvad gør vi?
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1 .Afvente regeringens plan for udfasning af forsamlingsforbuddet efter 21.04.Tror vi at det
bliver lovligt at mødes så mange, som vil deltage i generalforsamlingen? Skal vi vente med
at aflyse/ udsætte indtil vi kender resultatet? eller

2. Aflyse og udsætte til?? allerede nu?

3. Praktisk planlægning af generalforsamlingen: medlemslisten til check, øl/vand,
sandwich, opdækning og afrydning mv.

Beslutning:
● Generalforsamlingen udsættes til forsamlingsforbuddet tillader fysiks fremmøde på

op til 50, da vi ikke ønsker at afholde den virtuelt.
● Vi forventer at begynde at opkræve kontingent i løbet af efteråret 2021, når der

kommer gang i arrangementerne. Kontingentet kommer til at gælder for både 2021
og 2022. Kontingentet fortsætter med at være 75 kr. pr. person og 150 kr. pr.
husstand.

● IG undersøger, om der på sigt kan opkræves kontingent hos medlemmer via
anmodning pr. mail. Der skal dog fortsat være mulighed for at betale på andre
måder, så ingen ekskluderes.

● Guidet vandretur udsat til 8.05.21 - afventer.
● Flag allé konfirmationer 2.05.21 og 22.08.21 - ikke den 2. maj.
● Sankt Hans i samarbejde med Spejderne 23.06.21 - forventes gennemført.

7. Økonomisk status fra kasserer. – Som forventet

8. Beslutninger om tiltag.

● Se pkt. 6

9.  Information og PR.

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

10.  Evt.

11.  Fastlæggelse af næste møde. - JP indkalder.
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http://www.grejsborgerforening.dk

