
Referat fra bestyrelsesmøde i Grejs Borgerforening tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19. -
21 i Grejs Kulturcenter.

Til stede:
Judith Pedersen, Ole Madsen, Joan Lindberg, René Bjerg, Judith Benz Therkelsen og
suppleant Cathrine White Schmidt
Afbud:
Inger Marie Gormsen, Morten Bøgetoft Thomsen

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent.

Judith er ordstyrer og Joan skriver referat

2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

3. Konstituering af den nyvalgte bestyrelse.
● formand, - Judith P valgt
● sekretær – Joan Valgt
● kasserer – Inger Marie Valgt
● andre faste poster

Hjemmesiden og facebook – Cathrine valgt
Varme hænder/praktik – Rene

● Kontaktpersoner til arbejdsgrupper/ udvalg/ interessegrupper
Grejs Musikskole - Joan
Syng, spis og Snak – Judith B og Joan
Senior sund sammen – Judith P

4. Præsentation og tilretning af forretningsorden, se bilag.
- godkendt uden kommentarer

5. Opfølgning på referat fra sidste møde 15.03.22 samt underskrift.
- intet. Afventer næste gang

6. Meddelelser fra formanden.
Formanden har deltaget i generalforsamlingen i Kulturcentret.
Referatet kan læses på deres hjemmeside.

7. Status fra arbejdsgrupper og initiativer.

● Byfesten – Der er fuld gang i planlægningen til årets Byfest v/ Morten.

● SeniorSundSammen – der er planlagt et foredrag om hørelsen, med Stinne Møller
Nordby d. 20.06. kl. 15-17.

● Samarbejde med Grejs Friskole og Grejs Menighedsråd om foredrag mv. – Der er
ikke planlagt nye foredrag. Fællesforedrag/ forestilling om Grundtvig v/ skuespiller
Thure Lindhardt i oktober – droppes, det bliver for dyrt, da friskolen ikke er interesseret
i at være med.
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● Samarbejde med Grejs Friskole om Syng-Spis-Snak arrangementer (De frie
skolers fællessang - projekt)
Efterårets datoer er d. 22. september og 15. november. – Judith spørger Lars
Mikkelsen vil være musik vært d. 22/9 – vi har efterfølgende fået tilsagn fra Lars
Mikkelsen😊
d. 15/11 er musikværten Kristian Enevoldsen.

● Grejs Musikskole i samarbejde med musikunderviser/initiativgruppe og Grejs
Friskole
Da Musikskolens underviser Martin Killie har opsagt aftalen om at undervise i
musikskolen, er der ansat en ny underviser i musikskolen Thomas Gabel. Thomas er
en erfaren underviser og han er ansat på samme vilkår som Martin. Thomas starter
efter sommerferien. Interessegruppen omkring musikskolen opløses. Hvordan
kontakten mellem borgerforeningen, underviseren og skolen fremadrettet skal være er
pt. ikke aftalt.
Programmet skal stadig opslåes på Borgerforeningens hjemmeside.

8.  Opdatering planlægning af arrangementer 1. halvår 2022.

● Guidet vandretur: afviklet d. 7.05. Rigtig fin tur, der var 30 personer med.

● Flag allé konfirmation 22.05, Grundlovsdag 5.06, og Byfesten 11.06. – Ole og Rene
står for det.

● Sct. Hans i samarbejde med spejderne 23.06. kl. 19 – ca. 20.– Spejderne står for
salg af diverse drikkevarer/kagen mv. Bradepandekage bages af Cathrine
Bestyrelsen har et ønske om at spejderne står for Sct. Hans bålet, Judith P er i dialog.

9.  Kort drøftelse af arrangementer 2. halvår 2022.
Byfesten kan vi hjælpe?
Der mangler folk til morgenmaden lørdag morgen. Ikke umiddelbart nogle tilmeldinger
fra Bestyrelsen. Judith, Jens og evt. Cathrine hjælper til.

● Evt. naturvandring/ svampetur i oktober – Judith laver aftale med Finn Lillethorup, er
aftalt til lørdag 22.10.

● Banko 2.11.

- Planlægges på næste møde

10.  Økonomisk status og antal medlemmer
Det ser ud til at folderen vi sendte ud, har virket. Vi har fået nye medlemmer – ca. 130
personer p.t.

● Byfestens økonomi, bankkonto og regnskabsføring
IM og Judith kommunikerer med Morten om byfestens økonomi.

11.  Evt. – Vi planlægger et bestyrelsesarrangement i dec. mdr.
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12. Fastlæggelse af næste møde. -
Næste møde d. 7. sep. Kl. 19 – 21 i Kulturcentret
Punkt til næste møde:
Drøftelse af by forskønnelse – er det noget borgerforeningen kan se ind i?

Ref.
Joan Lindberg
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