
Referat af bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19.00
– 20.30 i Grejs Kulturcenter.
Til stede: Judith Pedersen, Ole Madsen, Inger Marie Gormsen, Joan Lindberg, René Bjerg og
Judith Benz Therkelsen. Ikke til stede: Morten Bøgetoft Thomsen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. – Godkendt.
2. Opfølgning på referat fra sidste møde 28.09.21 samt underskrift. - Underskrevet af de
tilstedeværende.  
3. Meddelelser fra formanden. - Borgerforeningens Mobilepay udlånes til Idrætsforeningens
arrangement med Tørfisk.
4. Status fra arbejdsgrupper og initiativer.

● Syng-Spis-Snak arrangementer og fællesspisning i samarbejde med Grejs Friskole (De frie
skolers fællessang - projekt) v/ Joan og Judith. – Det blev en hyggelig aften med god
mad og god musik/sang. Ca. 50 deltog.

● Evaluering af 1. arrangement 5.10., se bilag. – Der er lavet en samarbejdsaftale
mellem Grejs Friskole og Grejs Borgerforening omkring SYNG SPIS SNAK. Dermed er
rollefordelingen tydelig.

● Grejs Musikskole i samarbejde med musikunderviser og Grejs Friskole v/ Joan –
Der er gennemført musikworkshop i SFO-tiden på Grejs Friskole. Tilmelding til evt. flere
er i gang.

● Fællesforedrag i samarbejde med Grejs Friskole og Grejs Menighedsråd v/ Judith.
Evaluering af 1. arrangement 14.10. – Ca. 70 deltog. Livlig debat. 8. kl. fra Grejs
Friskole stod for kaffe og kage. Entreindtægten er delt med kirken og friskolen.

● Byfesten v/ Morten – Planlægning er i gang.
● SeniorSundSammen v/ Judith – Der er som tidligere nævnt arrangement d. 4. nov. D.

9. dec. kommer operasanger Laura Flensted-Jensen. Kommunen er ansøgt om at få lov
til at overføre det tilskud, som ikke er brug i år pga. Corona, til næste år.

Kommende
● Musikalsk lørdagstræf
● Naturvandring
● ?

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

● 3.11. kl. 18.30-20.30 Bankospil for børn og voksne, planlægning er i gang - se

bilag – OM har bestilt gevinst hos Lindved Brugs og ligeledes sedlerne til amerikansk

lotteri. JP henter. IG sørger for skilte til gevinster og QR-koder til Mobilepay.

● 24.11. kl. 17.30-20.00 Syng-Spis-Snak/ fællesspisning, planlægning er i gang. –

Aftalerne er på plads i hht. samarbejdsaftalen. Der er dog brug for at flere melder

sig frivilligt til at hjælpe med borddækning og madlavning.
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● 27. 11–28.11. kl. 10-15 JULE-/ LOPPEMARKED i KC – skal vi deltage med en bod?

– Grejs Borgerforening ønsker ikke at deltage med en bod, da foreningen som sådan

ikke har noget at sælge. JP svarer tilbage til arrangørerne.

2022 – Planlægningen afventer.

● 25.01. kl. 17.30-20.00 Syng-Spis-Snak/ fællesspisning.

● 27.02. kl. 14–16 Fastelavnsfest

● 22.03. kl. 17.30–20.00 Syng-Spis-Snak/ fællesspisning

● 07.04. kl. 19–20.30 Generalforsamling

● 05.06. Grundlovsdag

● 05. – 11.06 Byfesten

● 23.06. kl. 19 – 21 Sct. Hans fest

6. Økonomisk status og antal medlemmer fra kasserer. – Økonomien og medlemstallet er
uændret.
7. Medlemshverning og opkrævning af medlemskontingent kr. 150/75 for 2021-22,
hvordan?
- husstandsomdelt brochure, hjemmeside/ FB annoncering med direkte betaling via mp,
bankoverførsel? Status fra Inger Marie og Judith
– Hjemmesiden ønskes revideret, så den bliver mere brugervenlig, mere imødekommende
farvevalg mm. Der skal være mulighed for at betale kontingent løbende via Mobilepay på
hjemmesiden. JL, JT og IG kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde.
- Der arbejdes på en husstandsomdelt omtale af foreningens formål, arrangementer og
mulighederne for at organisere sin interessegruppe under foreningens CVR-nr.

9.  Information og PR.
● brug af hjemmesiden www.grejsborgerforening.dk, fb. Og flyers. – Se ovenfor.

10.  Evt. – Det undersøges i hvilket omfang vi må lægge billeder fra vores arrangementer på
vores FB.
11.  Fastlæggelse af næste møder. – Næste møde hos JP onsdag d. 15. dec. kl. 19 00.
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http://www.grejsborgerforening.dk

