
Referat af bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening onsdag den 15. december 2021 kl. 19.00
– 21.00 hos Judith, Vinkelager 11. - online
Til stede: Judith Pedersen, Inger Marie Gormsen, Joan Lindberg  og Judith Benz Therkelsen.
Ikke til stede: Morten Bøgetoft Thomsen, René Bjerg, Ole Madsen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. - Godkendt
2. Opfølgning på referat fra sidste møde 27.10.21 samt underskrift.- Godkendt, underskrifter
udsat, da mødet er online.
3. Meddelelser fra formanden.
Pjecen om Grejs er færdig og uddelt. Vores bidrag til produktionen er betalt.
4. Status fra arbejdsgrupper og initiativer.

● Evaluering af bankospil for børn og voksne 3.11. v/ Ole og René - Gik godt, over 100
deltagere. Fint overskud. Planen er revideret og ligger klar til  næste år. Måske lidt færre
gevinster eller “bankoregler”, så vi er tidligere færdig af hensyn til børn.

● Syng-Spis-Snak arrangementer og fællesspisning i samarbejde med Grejs Friskole
(De frie skolers fællessang - projekt) v/ Joan og Judith.
Arrangementet d. 24.11 blev aflyst, de tilmelde fik pengene retur. Aftalen omkring
musikdelen er flyttet med til næste arrangement 25.01.2022. JT og JL planlægger sammen
med Grejs Friskole.
GBs deltagelse i projektets seminardag 12.01. kl. 9.30-16.00 på Brogården
kursuscenter? - JP deltager pga. afbud fra JL og JT.

● Grejs Musikskole i samarbejde med musikunderviser og Grejs Friskole v/ Joan
Der er afholdt musikværksted  to gange med fin deltagelse især af 0.kl. I første halvår har
antallet af  tilmeldte musikskoleelever været passende. Underviser formuler selv tilmelding
til forårssæson. JL kontakter underviser omkring annoncering på GBs hjemmeside og
Infotavle.

● Fællesforedrag i samarbejde med Grejs Friskole og Grejs Menighedsråd v/ Judith -
Ingen initiativer pt.

● Byfesten v/ Morten - Ikke tilstede. IG kontakter MB omkring oprettet konto og
arrangementsforsikring.

● SeniorSundSammen v/ Judith -Arrangementet d. 4. nov blev gennemført, men
arrangementet d. 9. dec. er udsat til 20. jan. 2022.

Kommende
● Musikalsk lørdagstræf - afventer
● Naturvandring - JP tager kontakt til sidste års tovholder.
● Andre? - Drøftet.

5.  Beslutning om tiltag/ planlægning af arrangementer 1. halvår 2022.
- hvem forbereder og deltager?

● 25.01. kl. 17.30-20.00 Syng-Spis-Snak/ fællesspisning - Forberedelse: JT - JL

● 27.02. kl. 14–16 Fastelavnsfest -  Forberedelse: IG - OM - RB - JL

● 22.03. kl. 17.30–20.00 Syng-Spis-Snak/ fællesspisning - Forberedelse: JT - JL

● 07.04. kl. 19–20.30 Generalforsamling -  Forberedelse: JP
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● Maj Naturvandring v/ vejleder - Forberedelse: JP kontakter

tovholder

● 22.05. kl. 8.00 Flagallé konfirmation - Forberedelse: OM og RB

● 05.06. Flagallé Grundlovsdag- Forberedelse: OM og RB

● 05. – 11.06 Flagallé Byfesten - Forberedelse: OM og RB

● 23.06. kl. 19 – 21 Sct. Hans fest - Forberedelse: I samarbejde med spejderne

6. Økonomisk status og antal medlemmer fra kasserer.- Som forventet - uændret.
SeniorSundSammen har fået tilsagn om tilskud til aktiviteter næste år.

7. Medlemshvervning og opkrævning af medlemskontingent kr. 150/75 for 2021-22,
hvordan?
- husstandsomdelt brochure, hjemmeside/ fb annoncering med direkte betaling via mp,
bankoverførsel? Udkast fremlægges af Inger Marie og Judith - Tekst til husstandsomdelt
folder er produceret, Kurt Gosvig er kontaktet omkring layout. Alle sender relevante billeder fra
arrangementet til JP. Forventes udsendt jan. 2022.

9.  Information og PR.
- revision af hjemmesiden www.grejsborgerforening.dk. Status fra Judith, Joan og Inger Marie.

- resultat af undersøgelse af fotos fra arrangementer på fb.? - IG kontakter Finn Moesgård
omkring revision af  hjemmesiden med bl.a. integration af Mobilepay..
10.  Evt.
11.  Fastlæggelse af næste møder. - Næste møde onsdag d. 19. januar kl. 19 - 21 i
Kulturcenteret - JP kaffe.
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http://www.grejsborgerforening.dk

