
Referat af bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening tirsdag den 28. september 2021 kl.
19.00 – 20.30 i Grejs Kulturcenter.
Til stede: Judith Pedersen, Morten Bøgetoft Thomsen, Ole Madsen, Inger Marie Gormsen,
Joan Lindberg, René Bjerg og Judith Benz Therkelsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. - Godkendt.
2. Opfølgning på referat fra sidste møde 2.08.21 samt underskrift. - Underskrevet af de
tilstedeværende.

● Flag allé 22.08. – Gennemført uden problemer.
● Depotplads KC – GB har nu to skabe, hvor vi kan opbevare sangbøger, bankoplader,

grej til fastelavn mv.
● Bidrag til Grejs brochure – JP laver beskrivelsen omkring Grejs Borgerforening.

3. Meddelelser fra formanden.
● Retningslinjer for booking i KC – JP har været i dialog med Grejs Kulturcenter

omkring retningslinjerne for bookning af Kulturcenteret, da det kan være vanskeligt at
finde ledige datoer ret langt frem i kalenderen. GB vil bringe det op på Kulturcenterets
generalforsamling til foråret.

4. 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 – Joan og Carina har
deltaget i et seminar omkring projektet, som kører 1½ år endnu, sponsoreret af
Nordeafonden. Der gives 4000 kr. til hvert arrangement. Grejs Friskole varetager det
formelle og GB sørger for fællesspisningen. Planlægningen foregår i et fælles udvalg.

● Grejs Musikskole i samarbejde med musikunderviser og Grejs Friskole v/ Joan –
Interessegruppen bag musikskolen har holdt møde d 25. aug. Der er pt. tilmeldt 10
solo-elever. Der er åbent for tilmeldinger til halve sæsoner. Der arbejdes med at
arrangere musikværksted for 0.kl. – 2.kl.den 12.10. , hvor der præsenteres korte forløb
ved Martin.

● Samarbejde med Grejs Friskole og Grejs Menighedsråd om foredrag mv. v/
Judith – Foredraget gennemføres 14. okt. Alle aftaler omkring afvikling er på plads.

● Banko v/ Ole og René – Planlægning varetages af OM og RB med hjælp fra MB.
Resten af bestyrelsen hjælper til ved arrangementet. Aftales ved næste
bestyrelsesmøde.

● Byfesten v/ Morten – Byfesten ønskes formelt lagt ind i Grejs Borgerforening og
dennes CVR-nummer. IG opretter bankkonto. MB undersøger mulighederne omkring
arrangementsforsikring.

● SeniorSundSammen v/ Judith – Næste arrangement d. 4. nov. er et foredrag:
hvornår er det tid til at sige STOP - NEJ TAK til behandling?

● Musikalsk lørdagstræf v/ Judith – Gruppen, der tidligere har afholdt musikalsk
lørdagstræf, har ikke mulighed for at gøre det igen. Der undersøges anden arrangør..

● Andet? – Naturvandring v/? – Det vurderes senere, når arrangementerne for første
halvår 2022 planlægges.

5.  Beslutning om tiltag/ planlægning af arrangementer 2.halvår 2021
og 1. halvår 2022. - Hvad mangler? - Hvem forbereder og deltager?

● 5.10. kl. 17.30-20.00 Syng-Spis-Snak/ fællesspisning – Er planlagt, JP, OM, JT,
JL, IG deltager

● 14.10. kl. 19-21 Foredrag med meteorolog og TV-vejrvært Mikael
Jarnvig: Hallo, hvad sker der med klimaet? - Er planlagt. Endelige plan til næste
bestyrelsesmøde.
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● 3.11. kl. 18.30-20.30 Bankospil for børn og voksne – Er under planlægning.
Endelige plan til næste bestyrelsesmøde.

● 24.11. kl. 17.30-20.00 Syng-Spis-Snak/ fællesspisning - planlægningen foregår
i udvalget.

● Lørdag i januar kl. 10-12 Musikalsk lørdagstræf for småbørn - Afventer
● 25.01. kl. 17.30-20.00 Syng-Spis-Snak/ fællesspisning. Planlægges i udvalget.

Lokaler er booket.
● 27.02. kl. 14–16 Fastelavnsfest – Afventer. Lokaler er booket.
● 22.03. kl. 17.30–20.00 Syng-Spis-Snak/ fællesspisning - Planlægges i udvalget.

Lokaler er booket.
● 07.04. kl. 19–20.30 Generalforsamling – Afventer. Lokaler er booket.
● 05.06. Grundlovsdag - Afventer
● 05. – 11.06 Byfesten - Afventer
● 23.06. kl. 19 – 21 Sct. Hans fest - Afventer

6. Økonomisk status og antal medlemmer fra kasserer. – Det årlige bidrag til
Infostanderen er betalt. Ellers er den økonomiske status er uændret. Der er ikke opkrævet
kontingent for 2021, da aktiviteterne har ligget stille pga. Corona. Få har indbetalt.
Kontingentet kommer til at dække både 2021 0g 2022.

7. Medlemshvervning og opkrævning af medlemskontingent kr. 150/75 for 2021-22,
hvordan?
- husstandsomdelt brochure, hjemmeside/ fb annoncering med direkte betaling via mp,
bankoverførsel? – Det overvejes at lave en folder, som kan husstandsomdeles. Det
undersøges, hvilke muligheder der er for automatisk fornyelse af medlemskabet. JP- IG
9.  Information og PR.

● brug af hjemmesiden www.grejsborgerforening.dk, fb. Og flyers. – se ovenfor.
10.  Evt. - Intet.
11.  Fastlæggelse af næste møder. – Næste møde onsdag d. 27. okt. kl. 19. OM sørger
for kaffe.
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http://www.grejsborgerforening.dk

