
Referat af Årsmøde 2019 i Lokalrådet for Grejs  

Afholdt i Grejs Kulturcenter onsdag den 30. oktober 2019, kl. 20.45  

Antal deltagere: 28 

1. Årsmødet blev indledt med en velkomst til alle fremmødte, og med valget af John Refsgaard som 
ordstyrer og Jens Kristensen som referent.  

Ordstyreren konstaterede at Årsmødet var rettidigt indkaldt 

2. Stemmetællere: Villy Schytz og Grethe Vestergård  

3. Formanden Arne Buchs årsberetning: 

Lokalplan 1064 er vedtaget og vi har fået aftryk i form af, at trafikken skal reguleres, samt områder til 
seniorboliger. 

Der bliver etableret et samarbejde med lokalrådene i Engum og Hornstrup 

Nytårskuren er afholdt og gentages det kommende år. 

Der er taget initiativ til etablering af en ordning med hjerteløbere. Der er mulighed for, at flere kan melde 
sig. 

Hjemmesiden er under fornyelse. 

Else og Gunnar har overtaget flagning fra Tøsetripperne 

Lokalrådet fortsætter med at arbejde for, at hele Ring 3 skal etableres på samme tid, så der undgås ekstra 
trafik gennem Grejs. 

Der har været afholdt en åben tegnestue, hvor man har ideudviklet området omkring Kulturcenteret. 

Der er sat to nye borde-bænke op ved branddammen. 

Sundhedscafeens økonomi er formelt set overgået fra Lokalrådet til Grejs Borgerforening. I praksis har det 
ingen betydning for Sundhedscafeens virke. 

Beretningen vedtaget 

5. Fremlæggelse af regnskab  

Vedtaget 

6. Valg til bestyrelsen: 

Edel Petersen, Allan Danielsen, Jens Kristensen er på valg. Allan Danielsen genopstiller ikke. 
Edel Petersen, Jens Kristensen og Anni Gosvig blev valgt  
Karsten Kring genopstiller som suppleant. 
Karsten Kring og Karen Nonbo er valgt som suppleanter, hhv. 1. og 2. suppleant. 
 

7. Valg af revisor: 
Villy Schytz er valgt 
Grethe Vestergård er revisorsuppleant 



 

 

8. Eventuelt: 

Spørgsmålet om de uheldige ting, der sker i Grejs blev taget op. Det drejer sig om drengestreger, brug af 
gaspatroner mm. Hvad kan man gøre fremadrettet for at hindre/dæmpe de uheldige ting, der sker? 

Arne Poulstrup har henvendt sig til en politiinspektør i bevillingsnævnet. Politiet har lovet, at der kommer 
flere patruljer til Grejs. Gasampullerne er ikke ulovlige og ikke decideret farlige. 

Sp: Debatteres problemet i friskolekredse? Sv: Det debatteres og SSP er involveret. 

Villy: Det er foreslået at etablere ”Natteravne” i Grejs, men forældrene er ikke interesseret. 

Hermed sluttede debatten og årsmødet. 


