
Referat af bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.00
– 21.00 i Grejs Kulturcenter. (Mødet er flyttet fra 8.03. pga. flere afbud).
Til stede: Judith Pedersen, Ole Madsen, Inger Marie Gormsen, Joan Lindberg og Judith Benz
Therkelsen. Ikke til stede: Morten Bøgetoft Thomsen, René Bjerg
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. - Godkendt
2. Opfølgning på referat fra sidste møde 19.01.22 samt underskrift. – Udsat.
3. Meddelelser fra formanden. – JP deltog i Lokalrådets nytårskur. Mulighederne for
tilflyttere for at få indsigt og adgang til byens liv diskuteret.
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. -
Udsættelse af 2 arrangement til 22.03. – Afvikles som planlagt.
De næste arrangementer:1 forår og 2 efterår? – Er under planlægning i samarbejde
med Grejs Friskole.
Projektets seminardag 12.01.flyttes til? – Afventer.

● Grejs Musikskole i samarbejde med musikunderviser og Grejs Friskole v/ Joan. -
Annoncering på GB´s hjemmeside og fb om forårsprogram 2022? – Tilmelding
blev lagt på Hjemmesiden.

● Byfesten v/ Morten. – Afventer.
● SeniorSundSammen v/ Judith. – Der er planlagt arrangementer 21. marts, 5. maj,

20. juni og 19. september.
● Naturvandring v/ Judith. – Forventes gennemført 7. maj.

5.  Beslutning om tiltag/ planlægning af arrangementer 1. halvår 2022.
● Evaluering af fastelavnsfest 27.02 v/ alle – Fin tilslutning – 70 børn og 60 voksne,

Indkøbsliste korrigeret. Arrangementet balancerede økonomisk.
Kommende arrangementer- hvem forbereder og deltager?
● 22.03. kl. 17.30–20.00 Syng-Spis-Snak/ fællesspisning, forberedelse

v/Judith T. og Joan. – Arbejdsfordeling er aftalt, men der mangler hjælpere. Der
søges på FB.

● Fordeling af arbejdsopgaver i GB:
● 07.04. kl. 19–20.30 Generalforsamling, forberedelse v/ Judith P. Praktisk

planlægning, forplejning mv. Kandidater til bestyrelsesvalg, dirigent, referent.
OM sørger for drikkevarer.

● Maj Naturvandring v/ vejleder, forberedelse v/JP – formodentlig
7. maj.

● 22.05. kl. 8.00 Flagallé konfirmation, forberedelse v/ Ole og Rene –
IG lægger opslag på FB, så man kan melde sig til at hjælpe.

● 05.06. Flagallé Grundlovsdag, forberedelse v/ Ole og René
● 05. – 11.06 Flagallé Byfesten, forberedelse v/ Ole og René – Kun lørdag

d. 11. juni.
● 23.06. kl. 19 – 21 Sct. Hans fest, forberedelse?  - Afventer.

6. Økonomisk status og antal medlemmer fra kasserer. – Regnskab for 2021 fremlagt og
godkendt. Økonomien er som forventet. Medlemstallet er uændret.
- Udlån af MobilePay nr.? - Det er besluttet, at Grejs Borgerforenings MobilePay kun kan
bruges af interessegrupper, som formelt ligger i foreningens regi.
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7. Medlemshverning og opkrævning af medlemskontingent kr. 150/75 for 2021-22,
hvordan? - endelig beslutning ift. udkast til husstandsomdelt 4-siddet folder (udsendt
5.03.), hjemmeside/ facebook, annoncering med direkte betaling via MobilePay,
bankoverførsel v/ alle. Husstandsomdeling i uge 12 v/ konfirmander? - Der trykkes
1600 foldere, som omdeles af konfirmanderne mod betaling.

8  Information og PR.
- Revision af hjemmesiden www.grejsborgerforening.dk. Status v/ Inger Marie – Der er
ændre noget på hjemmesiden bl.a. farven, men den er ikke færdig.
9.  Evt. - intet
10.  Fastlæggelse af næste møder.   – Afventer ny bestyrelse efter generalforsamling.

Judith Pedersen                                         Ole Madsen                                    Joan Lindberg

Judith Benz Therkelsen                         Inger Marie Gormsen
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