
Referat af bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening onsdag den 19. januar 2022 kl. 19.00 –
21.00 i Grejs Kulturcenter.
Til stede: Judith Pedersen, Ole Madsen, Joan Lindberg, René Bjerg, Judith Benz Therkelsen.
Online: Morten Bøgetoft Thomsen, Inger Marie Gormsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. - Godkendt
2. Opfølgning på referat fra sidste møde 15.12.21 samt underskrift.- Godkendt, underskrifter
udsat, da mødet er delvist online.
3. Meddelelser fra formanden. - Ingen meddelelser.
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. Aflysning 2. arrangement 24.11.21 og
udsættelse af 3. arrangement 25.01.22 til 22.03. Projektets seminardag 12.01. flyttes
til ?. - Arrangementet i januar er udsat til 22. marts, hvis Corona-situationen gør det muligt.
Aftalen omkring musikken er også flyttet. Projektets seminardag blev aflyst, vi afventer ny
dato.

● Grejs Musikskole i samarbejde med musikunderviser og Grejs Friskole v/ Joan.
Annoncering på GB´s hjemmeside og FB om forårsprogram 2022? - Oplysninger om
hold og tilmelding er ajourført på vores hjemmeside.

● Byfesten v/ Morten. - Byfestudvalget er i gang med planlægningen. Der er oprettet
bankkonto, så Byfesten kan lægges ind under GB administrativt. Det undersøges, om GB
kan overtage arrangementsforsikringen, så den kan dække alle arrangementer under GB.
MB

● SeniorSundSammen v/ Judith. -Arrangementet med operasangeren måtte igen aflyses.
Der er planlagt en del arrangementer i forårssæsonen. Vejle Kommune har udbetalt dette
års tilskud.

● Naturvandring v/ Judith. - Troels Bechmann er tovholder på naturvandringen. Der
arbejdes på at finde en dato sidst i maj til en tur i lokalområdet med en naturvejleder.

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

● 27.02. kl. 14 –16. Fastelavnsfest, forberedelse Inger Marie, Ole, René og Joan -

Arrangementet form fra tidligere bibeholdes. Dvs. forhåndstilmelding af børnene via

MobilePay, slikpose, tre aldersgrupper, præmier til udklædte samt salg af drikkevarer,

kaffe og fastelavnsboller. Fordeling af arbejdsopgaverne er udsendt separat.

● 22.03. kl. 17.30 –20.00. Syng-Spis-Snak/ fællesspisning, forberedelse - Judith T. og

Joan - Se under pkt. 4.

● 07.04. kl. 19 –20.30. Generalforsamling, forberedelse Judith P. - Drøftet kort.

Planlægges til næste bestyrelsesmøde.

● Maj. Naturvandring v/ vejleder, forberedelse Troels? -Se under pkt. 4.

● 22.05. kl. 8.00. Flagallé konfirmation, forberedelse Ole og René. - I passende tid før

opsætningerne af flagalléen laver IG opslag til FB, så folk får mulighed for at komme og

hjælpe.

● 05.06. Flagallé Grundlovsdag, forberedelse Ole og René. - Se ovenfor.
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● 05. – 11.06. Flagallé Byfesten, forberedelse Ole og René. - Der flages kun lørdag d. 11.

juni i forbindelse med byfesten.

● 23.06. kl. 19 – 21. Sct. Hans fest, forberedelse? - Afventer.
6. Økonomisk status og antal medlemmer fra kasserer. - Tilskud til SeniorSundSammen er
modtaget fra Vejle kommune. Ellers uændret.
7. Medlemshvervning og opkrævning af medlemskontingent kr. 150/75 for 2021-22,
hvordan?
- husstandsomdelt brochure, hjemmeside/ fb annoncering med direkte betaling via mp,
bankoverførsel – hvor langt er vi med det?. Er under udarbejdelse v/ Judith, flere fotos fra
arrangementer ønskes. - Vanskeligt at finde egnede billeder til brochuren pga. regler omkring
fotos. Der betales for husstandsomdelingen. Når udkastet er færdigt, udsendes det til kommentar i
bestyrelsen.
9.  Information og PR. - Revision af hjemmesiden www.grejsborgerforening.dk. Drøftelse af
form og farver i forslag fra Finn Moesborg, se mail fra Inger Marie Gormsen 16.01.22. -
Ønskerne til hjemmesidens udseende drøftet i relation til udsendte links. Det er vigtigt, at
hjemmesiden bliver mere mobilvenlig, mere farverig - matchende vores logo. Skriftfarven skal
fortsat være sort af hensyn til læsevenlighed. IG kontakter Finn Moesborg og koordinerer med JB.
10.  Evt.
11.  Fastlæggelse af næste møder. - Næste møde tirsdag d. 8. marts kl. 19 - 21 i Kulturcenteret -
JL kaffe.
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