
Dagsorden for møde i Grejs Lokalråd d. 4.august 2020 i Grejs 
Kulturcenter. 

Tilstede: Arne Buch, Thorkild Beck, Peter Faber, Anni Gosvig, Karen Nonbo Kristensen, Jens Kristensen 
(referent). 

Afbud: Karsten Kring, Edel Petersen, René Bjerg 

Forplejning: Karen 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

2. Forberedelse af møde med ULN d. 16.sept. 2020. Status v. Anni. 
Anni har haft kontakt med lokalrådene fra Hornstrup og Engum. I skrivende sund ser det ud til, at 
mødet bliver d. 1.sept. Vi afventer endeligt besked fra Engum.  

3. Forberedelse af Årsmøde. Skal vi holde et møde om dette eller forbereder vi det nu?  
Jens har kontakt med oplægsholder: formanden for ULN. 
Vi afholder et møde om planlægningen mandag d. 14.sept. kl. 19.30 – 20.30. 
Arne tager vin med, ellers ingen forplejning. 

4. Seniorbofællesskab. Status: Vores opslag på FB gav ingen henvendelser. Hvad gør vi nu? Anni og 
Jens. 
Ingen reaktion på FB opslag. 
Anni og Jens forsøger igen med et opslag på Infotavlen (Jens), FB Grejs Opslagstavle (Jens), 
Journalist fra Ugeavisen (Anni), Grejs.dk (Jens). Der afholdes et møde om at danne en 
arbejdsgruppe d. 8.sept. kl. 19.00 i KC. 

5. Dagligvarebutik. Hvad er status? 
Coronaen stoppede optakten til borgermødet i år. Planlægningsgruppen mener ikke, at der er basis 
for et borgermøde i år. Der arrangeres et borgermøde til næste år i april. 

6. Arnes mail 30.juni 2020 om lokale udviklingsprojekter: Hvad gør vi i Lokalrådet? Arne. 
Lokalrådets opslag på FB om udviklingsprojekter har affødt en del gode forslag, som ikke alle har 
ført til konkrete projekter. Enkelte projekter er i støbeskeen. 

7. Arnes mail 1.juli 2020 om bysyn: Hvad gør vi – og hvem? 
Der er fokus på de vigtigste vejprojekter i byen, hvorfor der ikke er basis for et bysyn i år.  

8. Stiudvalg: Nyt, herunder rundkørslen ved den tidligere Borgergård. 
Karsten og René er i dialog med Vejle Kommune om udvidelse af den eksisterende rundkørsel. 

9. Eventuelt. 
Lokalrådet er ikke vidende om, hvem der har fået sat chikaner op på Grejsvej. Peter kontakter Vejle 
Kommune angående emnet.  

10. Næste møde: 14.sept. 2020 kl. 19.30  Forplejning: Vin fra overskuddet (Arne og Edel) 


