
Referat af bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening mandag den 2. august 2021 kl.
19.30 - 21 i Grejs Kulturcenter.

Til stede: Judith Pedersen, Inger Marie Gormsen, Joan Lindberg, Judith Benz Therkelsen.
Ikke til stede: Morten Bøgetoft Thomsen, Ole Madsen, René Bjerg.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.
2. Opfølgning på referat fra sidste møde 9.06.21 samt underskrift.

Underskrevet af de tilstedeværende.
3. Meddelelser fra formanden.

● Evaluering af Sankt Hans-fest
God tilslutning, langt over hundrede deltagere, Peter Faber holdt fin båltale omkring
værdien af frivilligt arbejde. Grejsmusikanterne spillede. Spejderne tog sig af salg af
kaffe, kage mv. Overskuddet delt.
Fremadrettet overvejes, om det er muligt at lave et samarbejde med andre grupper,
som holder Sct. Hans i Grejs. Kan evt. foreslås på Lokalrådets Nytårskur.

● Depotplads i KC
Grejs Borgerforening er blevet forespurgt, om vi kan reducere vores depotplads fra
et helt skab til et halvt skab. Det vurderer vi ikke muligt, men foreslår at der opstilles
flere skabe. Grejs Borgerforening kan evt. støtte indkøb af skab økonomisk. JP
kontakter Kulturcenteret.

4. Drøftelse af forretningsorden, se bilag.
Forretningsorden gennemgået og vedtaget uden ændringer. Underskrevet af de
tilstedeværende.

5. Status fra arbejdsgrupper og initiativer.
● Samarbejde med Grejs Friskole om Syng-Spis-Snak arrangementer og

fællesspisning (De frie skolers fællessang - projekt) v/ Joan og Judith
Der er afholdt møde med Grejs Friskole d. 29. juni. D. 23. aug. afholder
Højskoleforeningen et seminar om projektet. Karina (Grejs Friskole) og JL deltager.
Grejs Borgerforening er tovholder på fællesspisningen. Vi forventer at rykke starten
til kl. 17.30. Prisen bliver formodentlig 35 kr. for voksne og 20 kr. for børn. Hele
arrangementet foregår i Kulturcenteret. Af pladshensyn og køkkenkapacitet er det
nødvendigt med et max. på 120 deltagere.
JL, JT og IG holder planlægningsmøde tirsdag d. 10. aug. omkring annoncering og
koordineringen af fællesspisningen.

● Grejs Musikskole i samarbejde med musikunderviser og Grejs Friskole v/
Joan
Interessegruppen har afholdt møde med underviseren. Der er udsendt en
pressemeddelelse. Der er kommet flere personer med i interessegruppen, som i
den kommende tid bl.a. har fokus på at synliggøre Musikskolen. Tidsfristen for
tilmelding til undervisningen er blevet forlænget.
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● Samarbejde med Grejs Friskole og Grejs Menighedsråd om foredrag mv. v/
Judith
Foredrag med meteorolog og TV-vejrvært Mikael Jarnvig: Hallo, hvad sker der med
klimaet? gennemføres 14. okt. JP koordinerer med Grejs Friskole omkring om
afvikling og salg af kaffe og kage ved ældste elever.

● Byfesten v/ Morten
Udsat til næste møde.

● SeniorSundSammen v/ Judith
● Der er foreløbig to arrangementer: 26. aug. ”Sund Aldring” og 1. sept. ”Livsglæde –

i mod- og medgang.”
● Andet?

Gentage Musikalsk lørdagstræf

7.  Beslutning om tiltag/ planlægning af arrangementer 2. halvår 2021.
Hvem planlægger, forbereder og deltager?
● 22.08. Konfirmations flagallé Nr. Bygade - Tovholdere: OM og RB
● 9.09. kl. 17.30-20.00 Syng-Spis-Snak/ fællesspisning - Tovholdere: JL og JT.

Resten af bestyrelsen hjælper til.
● 14.10. kl. 19 – 21 Foredrag med meteorolog og TV-vejrvært Mikael

Jarnvig: Hallo, hvad sker der med klimaet? - Tovholder: JP
● 3.11. kl. 18.30-20.30 Bankospil for børn og voksne - Tovholdere: OM og RB.

Planlægges på næste møde.
● 24.11. kl. 17.30-20.00 Syng-Spis-Snak/ fællesspisning - Tovholdere: JL og JT.

Planlægges på næste møde.
● Andre?  - 2022.27.02: Fastelavnsfest med tøndeslagning, musikarrangementer for

mindre børn i 2021 undersøges. JP + booker KC
8. Økonomisk status fra kasserer. – Som forventet.
9.  Information og PR.

● brug af hjemmesiden www.grejsborgerforening.dk, fb. Og flyers. - Grejs
Borgerforening har fået en forespørgsel om økonomisk at støtte revidering og
genudgivelse af pjecen ”Grejs og omegn”, som så igen skal husstandsomdeles. Det
blev vedtaget. JP svarer

10.  Evt. – Intet.
11.  Fastlæggelse af næste møder. – Tirsdag d. 28. september kl.19 00. JP sørger for
kaffe mv.
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http://www.grejsborgerforening.dk

