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Sted: Grejs Borgergård. 

Dato og tid: Mandag, den 23. maj kl. 19.00 – 20.30. 

 

Følgende foreninger var repræsenteret: 

• Aktivitetsklubben 

• Borgergården og Tøsetripperne 

• Grejs Friskole 

• Grejs Idrætsforening 

• Grejs Lokalhistoriske Forening 

• Grejs Lokalråd 

• Grejs Menighedsråd 

• Grejs Tennis 

• Grejs Vandværk 

• Sønderbyparken Grundejerforening 

• Grejs-Holtum Jagtforening 

• Spejderne 

• Vesterbakken Grundejerforening 

Derudover deltog et antal interesserede borgere. 

Baggrund for den stiftende generalforsamling 

Grejs Lokalråd nedsatte i 2007 et Haludvalg med den opgave at etablere et kombineret kultur-

og idrætscenter i Grejs. Haludvalget består pt. af repræsentanter fra Lokalrådet, 

Menighedsrådet, Friskolen, Grejs Idrætsforening og Borgergården. 

Grundet Vejle Kommunes økonomi og de dengang værende planer for udvidelse af Grejs, 

besluttede arbejdsgruppen at udsætte planerne til Helhedsplanen for Grejs var på plads. 

 

I 2010 blev Helhedsplanen for Grejs samt Lokalplaner for hhv. Friskolen og en kommende hal 

godkendt, hvorfor Haludvalget igen er på banen. 

Ønsket er, at kultur- og idrætscentret opføres i tilknytning til de eksisterende boldbaner, 

tennisanlæg og den nye Friskole. Ligeledes er det tanken, at Borgergården sættes til salg og 

dennes aktiviteter flyttes til det nye center. 

 

I forhold til en realisering af projektet, har Haludvalget indledt et samarbejde med DGI huse & 

haller for at komme med et tilbud på en proces, der skal sikre den røde tråd i arbejdet. 

DGI anbefaler bl.a., at der oprettes en ny forening med formål at opføre, drive og udvikle 

Grejs Kulturcenter. 
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Derfor har haludvalget inviteret alle foreninger, institutioner, råd og nævn i Grejs og omegn til 

at deltage i den stiftende generalforsamling. 

 

Referat 

1. Velkomst  

Niels Hellmund Jensen bød velkommen til den stiftende generalforsamling og orienterede 

kort om baggrunden for stiftelsen af foreningen: Grejs Kulturcenter. 

Se baggrunden ovenfor.  

Der blev orienteret om, at Haludvalget havde besluttet, at hver fremmødte til den stiftende 

generalforsamling blev tildelt en stemme. 

  

2. Valg af dirigent og referent 

Preben Egeskov fra DGI blev valgt som dirigent. 

Charlotte Hvid fra DGI-huse og haller og Finn Moesborg fra det afgående haludvalg blev 

valgt som referenter. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

4. Valg af 2 stemmetællere 

Grete Frydensberg og Inga Lynggaard fra Tøsetripperne blev valgt som stemmetællere.  

 

5. Vedtagelse af vedtægter  

Forslag til vedtægter var udsendt sammen med invitationen til generalforsamlingen. 

Efter en kort gennemgang af vedtægterne var der en dialog om disse. 

Med en enkelt justering i paragraf 5, stk. 3, blev vedtægterne godkendt. 

Justeringen går på, at punktet: ”Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og 

budgetforslag” ændres til: ”Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budgetforslag 

– herunder fastlæggelse af det kommende års kontingent”. 

Se de godkende vedtægter i bilag 1.  

 

6. Fastsættelse af medlemmernes indskud og første års kontingent 

Den stiftende generalforsamling fastlagde medlemmernes indskud til kr. 500,-. 

Kontingentet for det første år blev fastlagt til kr. 500,-. Første års kontingent (2011) 

forfalder til betaling den 1. januar 2012. 
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7. Valg til bestyrelse. Der vælges på følgende måde: 

• Grejs Lokalråd udpeger 1 medlem, der sidder i 2 år og 1 medlem, der sidder i 1 år. 

• 3 medlemmer vælges af forsamlingen. (Den person der får færrest stemmer sidder i 1 

år – de 2 øvrige sidder i 2 år). 

 

Grejs Lokalråd havde udpeget Niels Hellmund Jensen og Anders B. Midtiby til bestyrelsen. 

Niels og Anders fordelte selv posterne, således at Niels sidder i en 2-årig periode og Anders 

i en 1-årig periode. 

 

Anne Dolmer, Kim Vandal, Poul Germann, Finn Moesborg og Jørgen Kandborg stillede op til 

posterne som bestyrelsesmedlemmer.  

Efter en skriftlig afstemning faldt resultatet ud som følger: 

Anne blev valg med 20 stemmer. 

Poul blev valgt med 20 stemmer. 

Kim blev valg med 16 stemmer. 

Således blev det samtidig afgjort, at Anne og Poul sidder i en 2-årig periode og Kim i en 1-

årig periode. 

 

8. Valg af 2 suppleanter 

Den stiftende generalforsamling besluttede at Finn og Jørgen, der stillede om som 

bestyrelsesmedlemmer, indtræder som suppleanter i bestyrelsen. Begge for en 1-årig 

periode. 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Darling Vesterholm  blev valgt som kritisk revisor og Torkild Beck  blev valgt som kritisk 

revisorsuppleant - uden modkandidater. 

 

10. Åben for tilføjelser 

Der var intet under dette punkt på dagsordenen. 

 

11. Eventuelt 

Niels Hellmund Jensen takkede for et godt møde og takkede samtidig DGI og DGI-huse og 

haller for deres arbejde. Han gjorde opmærksom på hjemmesiden: www.kulturcenteret.dk,  

hvor alt nyt om projektet vil blive orienteret ud til borgerne. Samtidig pointerede han 

vigtigheden af, at så mange borgere som muligt møder op på borgermødet den 22. august. 

Det er dette møde, der vil danne baggrund for den udviklingsplan DGI-huse og haller er 
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blevet bedt om at udarbejde. Det er her borgerne kan få indflydelse på det fremtidige Grejs 

Kulturcenter! Mere herom på hjemmesiden på et senere tidspunkt. 

Bestyrelsen for Grejs Kulturcenter vil nu udsende invitation til alle foreningerne i området 

med tilbud om medlemskab.  

 

Finn Moesborg havde foranlediget, at der var trykt t-shirts til deltagerne i den kommende 

byfestuge. En t-shirts der skal gøre opmærksom på projektet og på vigtigheden af 

deltagelsen i borgermødet den 22. august.  

 

Lokalrådets formand takkede det afgående haludvalg for godt og grundigt arbejde gennem 

årene.  

 

Referenter: Charlotte Hvid og Finn Moesborg. 

 

 
	  


