
Årsmøde i Lokalrådet for Grejs Sogn 11.oktober 2006  
 
Dirigent: Darling Vesterholm 
Referent: Karen Wolthers 
 
Dirigenten konstaterede at årsmødet er indvarslet i henhold til vedtægterne. Der var ingen 
bemærkninger til dagsorden 
 
Valg af stemmetællere: Åse Jensen og Grethe Frydensberg 
 
Formanden Niels Hellmund Jensen fremlagde sin årsberetning. Denne kan ses på hjemmesiden 
grejs.dk. Formanden sluttede af med at lokalrådet fortsat vil arbejde med visioner for Grejs med 
overskrifterne: Hvad vil vi gerne bevare i Grejs, hvad vil vi gerne have mere af og hvad kan vi tåle 
af udbygning. 
 
Derefter informationer fra John Refsgård medlem af Ny Vejle Kommunes sammenlægningsudvalg: 
Der er lagt rammer for kommende budget. Der skal spares 4 % på alle områder, dog ikke på 
børneområdet, hvor der skal spares 3 %. På trods af dette vil der dog tilgå ekstra midler til 
børnehaven Paddehatten. Der vil ved overgang til Ny Veje Kommune ske ændringer i 
skatteudskrivningen. Fra 1. jan. vil Grejs få samme affaldssystem som Vejle, dvs opdeling i sorte og 
grønne poser, storskraldsordning og genbrugsplads i Vejle kan benyttes. M.h.t. grønne områder vil 
Hedeselskabet fortsætte vedligeholdelse de næste 2 år og vintervedligehold vil være uændret. 
 
På børnepasningsområdet vil der blive indført modulordning i lighed med nuværende i Vejle og 
Egtved. 25, 35 og 45 timer med mulighed for ekstra 5 timer. Der vil ikke kunne etableres folkeskole 
i Grejs de første mange år p.g.a. for få elever. Grejs skal fremover tilknyttes Grejsdalens skole. 
Nuværende elever på Lindved skole vil dog fortsat kunne få gratis buskørsel til Lindved. 
 
John Refsgård pointerede, at det er vigtigt, at der sker en kortlægning af foreninger i Grejs, og at 
sammenlægningssekretariatet orienteres om dette 
 
Den 10. november 2006 nedsættes under landdistriktsudvalget et sekretariat, der kan modtage 
henvendelser fra lokalrådet f.eks. omkring puljemidler.. Der vil senere blive afholdt en konference 
om landdistriktspolitik.  
 
Medlem af Ældrerådet Åge Blom orienterede: Grejs er blevet en del af område øst. Dette dækker 
centrene Bakkeager, Kløvermarken, Guldkrog, Solgaven og Højager i Jelling. Grejs kobles på 
madordning i Vejle. For dem, der måtte ønske det, er det fortsat muligt af benytte Højtoften i 
Lindved. 
 
Derefter spørgsmål/kommentarer til formandens beretning. Der blev fra salen spurgt, hvor det er 
besluttet, at der kan ske udstykning. Fra medlemmer af lokalrådet blev der svaret, at dette er i 
regionplanen, her bliver kommende udviklingsområder udpeget. Det er derefter op til kommunen og 
dem, der ejer jorden, om udstykningen skal ske, og der skal foreligge en kommuneplan og lokalplan 
for områderne. Det formodes at Ny Veje kommune vil udarbejde en helhedsplan for Grejs, der vil 
gælde de næste 20-25 år. I dag arbejdes der med området omkring Birkemosen, men det formodes 
dog, at denne vil blive en del af helhedsplanen. Det blev pointeret, at lokalrådet ikke har noget med 
udstykningen at gøre. 



 
Til sin tid når der foreligger en helhedsplan, vil det være muligt at komme med indsigelser og 
forslag. Det har været lokalrådets hensigt, at være på forkant med udviklingen for at sikre en 
fornuftig udbygning, og dette menes også at have gjort indtryk i Ny Vejle kommune. Lokalrådet 
kan ses som borgernes vagthund, og når der foreligger en helhedsplan, kan der indkaldes til 
borgermøde. 
 
Der blev spurgt til kommende vuggestue i Grejs. John Refsgård kunne oplyse, at der vil komme en 
vuggestue i Grejs, da der ikke kan findes dagplejere. Paddehattens bestyrelse er positiv. 
 
Der blev fra salen spurgt til regler omkring fredskov. Steen Frydensberg kunne oplyse, at der 
tidligere var faste afstande, men i dag er det mere fleksibelt, dog skal der sikres indsigt til skov og 
kirke. 
 
Derefter blev formandens beretning vedtaget. 
 
Behandling af indkomne forslag: 
Der er indkommet et forslag fra Inger Marie Larsen: 

• At der arbejdes på en mere central placering af en evt. multihal med bedre trafikale forhold 
• At udbygning af grejs sker med 10-15 huse om året 

 
Forslagets fulde ordlyd kan ses på hjemmesiden. 
 
Inger Marie Larsen begrundede sit forslag med følgende: At de fleste nok har valgt Grejs netop 
p.g.a. landsbymiljøet, at skovbyggelinjen bør overholdes, at hvis der kan dokumenteres et behov for 
en hal er det en god ide, men der skal ikke ske hurtig udbygning for at tilfredsstille dette. Forslaget 
til placering er dårlig valgt rent trafikalt, og der ridses andre muligheder op: i tilslutning til 
friskolen, bag ”Bisgårds gård” på Holtumvej eller på hjørnet af Keglekærvej og Grejsvej. 
 
Derudover bemærkede Inger Marie Larsen, at hun er ked af at Lokalrådet i deres referat fra sidste 
møde som bemærkning til hendes forslag ikke finder, at der er mere at diskutere. 
 
Medlemmer af Lokalrådet svarede på indlægget.: Lokalrådet mener, der er behov for en hurtigere 
udbygning af hensyn til udvikling af byen, og at behovet for en hal er der nu. Grejs er koblet af 
hallen i Lindved, og det er svært at få tider andre steder. Forslaget ændrer ikke Lokalrådets 
indstilling. 
 
Niels Kirkegaard, formand for Borgergårdens bestyrelse gav udtryk for bestyrelsen holdning. 
Borgergården kan evt. indgå i en hal, dog ikke kun som et cafeteria lokale. Borgergården er i dag i 
en dårlig stand og overskuddet for et salg kunne evt. indgå i finansiering af en hal.  
 
Der blev fra flere sider pointeret, at man ikke på nuværende tidspunkt skal lægge sig for fast på en 
placering, der er mange ting der skal med i overvejelserne. Ved anden placering kunne der evt. 
anlægges en træningsbane ved hallen, hvilket fik kommentaren med på vejen, at det ville blive for 
dyrt. 
 
En løsning på de trafikale problemer kunne være anlæggelse af en anden fødevej til hallen end 
Vestermarksvej, hvilket også vil blive tilfældet, hvis der sker en udbygning af området. 



 
Der blev fra Inger Marie Larsens side gjort opmærksom på, at forslaget ikke skal ses som en kritik 
af Lokalrådets arbejde, men efterlyser dog den demokratiske proces, og om der ikke skal stemmes 
om forslaget. 
 
Lokalrådet pointerede, at hvis der er forudsætninger, der ikke er taget højde for vil Lokal rådet 
revurdere sin holdning. Der kunne evt. nedsættes en arbejdsgruppe bestående af kommende brugere 
af hallen så som foreninger og Friskole. 
 
Der blev fra salen bemærket at Lokalrådet skal være åbent over for andre muligheder, evt. koble sig 
på Teknisk Forvaltning i kommunen og få faglig ekspertise til at se på placering.  
 
Fra bestyrelsen i Grejs Brugs, ved Jens Klejstrup blev der givet udtryk for, at hallens placering 
kunne ses i sammenhæng med indkøbs forholdene i byen. Der er i dag ikke tilfredsstillende 
parkeringsmuligheder ved brugsen til store lastbiler.  
 
Der var derefter diskussion om hvordan indlæg skal behandles, og hvorvidt forslaget skulle til 
afstemning. Til slut blev der enighed om, at der nedsættes et haludvalg med medlemmer fra 
idrætsforeninger og Friskolen. Lokalrådet har ansvaret for at udvalget bliver nedsat. Herefter gav 
forslagsstiller udtryk for tilfredshed med diskussionen og med nedsættelse af udvalg og frafaldt, at 
forslaget om placering af hal kom til afstemning. 
 
Det blev pointeret, at når der til sin tid skal indgives forslag til kommunen, skal der være enighed 
om dette. 
 
Der var derefter diskussion omkring udbygning af Grejs. Fra bestyrelsen for Brugsen blev det 
bemærket, at der af hensyn til denne skal ske en udbygning, da Brugsen stadig har det svært. Fra 
anden side blev det bemærket, at det kan være svært at styre udbygningen med et vist antal om året. 
Generelt skal der bygges i opgangstider, nogle år vil der blive bygget meget og andre år lidt.  
Inger Marie Larsen gav udtryk for, at tallet 10-15 er ud fra ønsket om en moderat udbygning. 
 
Forslaget om udbygning kom ikke til afstemning, og der blev givet udtryk for tilfredshed med 
debatten. 
 
Forelæggelse af årsregnskab.: Steen Frydensberg er kasserer. Lokalrådet får ikke tilskud fra nogen 
side. Der er kun beskedne økonomiske midler indkommet ved salg af drikkevarer ved diverse 
møder. Fra dette salg er der p.t. et overskud på 481,25kr. 
 
Valg til Lokalrådet: Det er fejlagtigt nævnt på mødeindkaldelsen at Dorte Nielsen er på valg. Det er 
i stedet Inga Lynggaard, der er på valg.  
 
Heidi Danielsen, Thorkild Bech, Steen Frydensberg og Inga Lynggaard ønsker genvalg. Karen 
Wolthers (suppleant) ønsker ikke genvalg. Der blev desuden foreslået Inger Marie Larsen. 
 
Derefter afstemning. Heidi Danielsen, Thorkild Bech, Steen Frydensberg og Inga Lynggaard blev 
valgt og Inger Marie Larsen som suppleant.  
 
Der blev gjort opmærksom på at suppleanter deltager i møderne. 



 
Eventuelt: Der blev fra salen spurgt, hvordan man kan orientere sig om Lokalrådets arbejde, hvis 
man ikke har adgang til Internettet. Niels Hellmund orienterede om, at Lokalrådet havde haft til 
hensigt at opsætte informationskasse ved Brugsen, men dette viste sig ved ejerskifte ikke muligt. 
Borgergårdens bestyrelse orienterede om, at der ved Borgergården vil blive opsat en 
informationskasse, og her vil informationer fra Lokalrådet kunne sættes op. 
 
Derefter takkede formanden for Lokalrådet for en god tilslutning og en god og saglig debat. 


