
Generalforsamling, den 29. april 2014.  
Til stede: Bestyrelsen (Afbud fra Niels K. og Jørgen K.) + ca. 34 borgere 
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1. Valg af dirigent og referent. 
Ansvarlig / noter 

John Refsgaard blev foreslået, og valgt for derefter at konstatere at 
generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Finn Moesborg vælges som referant. 

 

2. Valg af 2 stemmetællere. 
 

Edel og Rasmus blev valgt.  

3. Afholdelse af beretning (Formandens skriftlige beretning). 
 

Foreningen. 
Foreningens medlemmer og kommende ejere af Grejs Kulturcenter kommer fra 
diverse råd, nævn og foreninger m.v. i Grejs og består af 23 betalende 
medlemmer. Som det fremgår af foreningens vedtægter, har hvert medlem 
(forening) 5 stemmer såfremt der skal stemmes på generalforsamlingen. 
Projektet. 
Med de seneste ændringer i projektet pr. 30. januar 2013 og som vist på 
generalforsamlingen sidste år, sendte vi en ansøgning til Vejle Kommune i juni 
måned. Der gik et par måneder uden vi hørte nogen tilbagemelding, hvorefter jeg 
kontaktede kulturudvalget for at høre, om de havde set ansøgningen. Jeg fik en 
mail retur, hvor man beklagede ikke at have meldt tilbage, men ansøgningen ville 
ikke komme med i budget forhandlinger for 2014. 
Senere på året havde vi igen møder med bl.a. Idrætssekretariatet og med 
borgmesteren, som anbefalede, at vi ændrede byggefasen til en 2 årig periode. 
Begrundelse var, at det så ville være lettere for VK at finde penge til 
etableringstilskud. Vi gik igen i gang med Dansk Halbyggeri, og bad igen om 
justeringer. Jeg vender tilbage vedrørende dette under pkt. 6 i dagsordenen. 
Pr. 1. april i år sendte vi så den nye ansøgning. Vi var blevet bedt om at have den 
færdig den 1. april, så den kunne indgå i de kommende budgetforhandlinger for 
2015. Vi har fået bekræftelse på modtagelse af ansøgningen, og at den vil ”indgå i 
en samlet budgetsag og blive forelagt Kultur-‐ og Idrætsudvalget i juni og herefter 
indgå i den videre budgetproces”. Det er en ansøgning med en masse rigtig gode 
argumenter, idet der i det forløbne år er sket nogle meget positive lokale ting i 
forhold til halprojektet. Niels K. vil senere forklare lidt om dette under pkt. 6. 
Jeg synes, vi har fået en særdeles god ansøgning ud af anstrengelserne, og vi har 
peget række forhold, som jeg håber politikerne får øjnene op for. 
Vi har også søgt VK om en brugstilladelse eller leje af grunden med det formål, at 
vi kan komme i gang med at indrette og udvikle det ydre område til brug og gavn 
for alle i byen. Dette vil ske gennem at samarbejde mellem GKC, Friskolen, 
Lokalrådet og GIF støtteforening. Thomas H. vil fortælle mere herom under pkt. 6 i 
dagsordenen. 
Hele ansøgningen med bilag er lagt ind på vor hjemmeside, og jeg vil anbefale, at 
man kigger på den. 
Organisationen og arbejdet. 
Der er også sket andre positive ting i årets løb. Aktivitetsgruppen (Christina, Tine, 
Jørgen, Inga og John) og Fundraiserne (Heidi, Pia, Niclas og Christian) har haft 
travlt, og resultaterne er da også derefter. 
I juni afviklede aktivitetsgruppen et cykelløb i juni med et helt fantastisk resultat 
på 146.000 kr. 
Sammen med Lokalrådet havde de arrangeret helikopterflyvning over Grejs og 
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omegn i forbindelse med åbningen af den nye motorvej. Der var forrygende travlt 
hele dagen med salg af flybilletter og pølser m.v., og det gav omkring 7.000 kr. til 
Grejs Kulturcenters indsamlingskonto. 
Fundraiserne har søgt om midler hos forskellige institutioner, og fik bevilget 
250.000 kr. fra Jelling Sparekasses Fond. GIF har givet forhåndstilsagn på 200.000 
kr. 
Derudover har ”tøsetripperne” af deres overskud fra byfesten doneret ikke indre 
end 10.000 kr. til projektet. 
Sammen med dem, jeg lige har nævnt, er I alle indbegrebet af frivillighed. 
Frivillighed betyder, at man på den ene eller anden måde bidrager med noget -‐ 
det være sig arbejdskraft eller et pengebeløb. Jeg har sagt det før; uden denne 
helt nødvendige frivillige indsats, var der ingen planer! 
Vi er i bestyrelsen dybt taknemmelige for den store -‐ og nødvendige -‐ opbakning 
fra alle sider. En kæmpestor tak til sponsorer og til alle, som på den ene eller 
anden måde har gjort en indsat eller har haft pungen oppe af lommen for den 
gode sag. 
På hjemmesiden www.kulturcenteret.dk kan man løbende følge med i donationer 
og sponsorater. 
En stor tak til medlemmerne i bestyrelsen for det store stykke arbejde I gør. 
En speciel tak til Finn, som af tidsmæssige årsager har valgt at tage en lille pause 
fra bestyrelsesarbejdet. Han har dog lovet fortsat at hjælpe med vores 
hjemmeside og lidt nyhedsbreve m.v. Tak for en altid stor og positiv indsats, Finn. 
Vi ser frem til du kommer tilbage. 
 
Spørgsmål fra Andes M: Med nedlæggelsen af LAG Vejle, mister vi så vores lovet 
EU midler? 
Svar fra Niels: De penge der er lovet – de er sikret. 
 
Spørgsmål fra Arne P: Betyder vores indsamlet beløb noget for vores ansøgning, 
og hvornår kommer næste indsamling? Vil det have værdi at samle mere ind. 
Svar fra Niels: Summen betyder noget/meget som signalværdi. Vi afventer en 
positiv holdning fra VK, inden vi forsøger at samle mere ind. 
 
Spørgsmål fra Gunnar: Er anlægsinvesteringer dags priser eller 2017 priser 
Svar fra Niels: Det er justeret dagspriser 
 
Spørgsmål fra Hans: I Kommunalreform blev ½ Lindvedhallen solgt. Kommer der 
noget fra VK for dette? 
Svar fra John R: Nej – den indgik desværre ikke i en kommunedeling. 
 
Beretningen blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag. 
 

Ingen indkomne forslag 
 
 

 

http://www.kulturcenteret.dk/
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5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budgetforslag, 

herunder fastlæggelse af det kommende års kontingent. 

 

Et roligt år uden mange udgifter.  
Regnskab er som tidligere delt op i en foreningskonto og en arrangement konto. 

 

 
Darling Vesterholm har godkendt regnskab den 1. April. 
 
Budget er der heller ikke de store udsving på. 
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6. Præsentation af skitseforslag 2014. 
 

Niels fortæller lidt om den nye situationsplan og skitse tegning. 
Der er lavet ændring på indgang og parkeringspladser. 
Samling af aktiviteter i centeret. Faciliteter til Squash, Fittness og Spinning kan 
skrumpe/udvides efter behov 
Mødelokaler og flere omklædningsrum. 
Borgergårdsdelen er der ikke ændret ved, men kommer i face 2. Fleksibilitet er 
stadig det store nøgleord for Borggårds delen. 
Det er stadig en ½ hal vi projekterer. 
 
Udenoms areal er der laver skitser på, hvor vi drager kulturcenter og friskolen 
sammen. 
En evt. kunststofbane er ikke noget vi vil gå ind i som forening, men vi har tænkt 
placeringen. 
Antal af et præcis antal parkeringspladser er lidt et åbent spørgsmål. 
 
Boldbaner og klubhus i Hornstrup forventes nedlagt og flyttes til Grejs. 
Dette vil også hæve nødvendigt antal omklædningsrum. 
 
En sammenlægning af Grejs IF og Grejsdalen er nok nært forestående. 
Der er 100% opbakning om dette fra begge foreninger. 
Mere om dette på generalforsamling for GIF og Grejsdalen. (13. Maj). 
 
Se yderligere beskrivelser i vores ansøgning til Vejle Kommune, på vores 
hjemmeside http://www.kulturcenteret.dk 
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7. Præsentation af de af Grejs Lokalråd 2 udpegede medlemmer. 
 

Grejs Lokalråd bakker om genvalg af Anders Midtiby.  

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen) 
 

Kim Vandal ønsker genvalg og blev genvalgt for 2 år.   

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for ét år ad gangen). 
 

Finn og Jørgen er begge på valg. Jørgen modtager genvalg , Finn gør ikke. 
Jørgen blev genvalgt og Christine Munk blev valgt ind som suppleant for et år. 
 
Christina Munk. 
christinalyster@hotmail.com 
Tlf.: 24421406 
Havrebakken 4, 7100 Vejle 

 

10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant, (ét år ad gangen). 
 

Darling og Torkil er på valg, og villig til genvalg. De genvælges begge.  

11. Eventuelt. 
 

Christian fortæller lidt om status på Søparken. Der håbes på 5-6 grunde solgt i år. 
Hjørne grundstykker er til fødevarebutik, der har været meget på vej og meget er 
forsvundet igen. Det sidste nye er dialog med Rema 1000. 
Rema Ejendomme er tæt på en underskrift for en option. (ingen bygning = ingen 
penge) De opfører butikker til Rema 1000, men også andre dagligvarebutikker. 
Spørgsmål: Kommer der ikke lejeboligboliger (måske ovenpå butik) 
Svar: Der er ikke tilladelse til 2. etager, men der er jo også plads nok, Et lille bytorv 
kunne være optimalt for denne byggegrund. 
Nogle ungdomsboliger kunne også være et ønske. Der må være et udlejnings 
potentiale i Grejs. 
 
Arne P: Grejs er et attraktiv sted fordi der er skole, børnehave, aktivt foreningsliv 
og direkte tilslutning til motorvejen. 
 
Thorkild fortæller lidt om et Pizzeria som er på vej til Grejs. 
Der er også rygter om en frisør og en døgnkiosk på vej. 
 
Niels afslutter og takker den udvalgte dirigent. 
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