
Generalforsamling	  Grejs	  Kulturcenter	  29.	  april	  2015.	  

FORMANDENS	  BERETNING.	  
Siden	  sidste	  generalforsamling	  har	  vi	  sat	  flueben	  ved	  et	  par	  helt	  afgørende	  forhold.	  

-‐ VK	  har	  som	  bekendt	  godkendt	  projektet	  og	  bevilget	  os	  5	  mio.	  kr.	  
-‐ Borgergården	  har	  endelig	  besluttet,	  at	  bygningen	  skal	  sælges	  og	  provenuet	  skal	  gå	  til	  

kulturcenteret.	  
-‐ GIF	  og	  Grejsdalens	  idrætsforeninger	  har	  slået	  sig	  sammen,	  hvilket	  betyder	  øget	  aktivitet	  

både	  på	  banerne	  og	  hallen.	  
-‐ Der	  er	  nedsat	  et	  byggeudvalg	  med	  repræsentanter	  fra	  VK	  (administrationschefen	  for	  

kulturforvaltningen	  og	  en	  bygherrerådgiver	  fra	  teknisk	  forvaltning).	  Sidstnævnte	  skal	  
være	  os	  behjælpelige	  med	  at	  optimere	  byggeriet	  bedst	  muligt	  både	  økonomisk	  og	  
teknisk.	  
Derudover	  sidder	  John	  Refsgaard,	  Anders	  Midtiby	  og	  undertegnede	  i	  udvalget,	  hvor	  jeg	  
blev	  udpeget	  som	  formand.	  
	  
Tilgangen	  af	  en	  professionel	  bygherrerådgiver	  og	  det	  forhold,	  at	  kommunen	  følger	  os	  
tæt,	  har	  taget	  en	  stor	  byrde	  fra	  vore	  skuldre.	  Selvom	  bygherrerådgiver	  skal	  have	  i	  
omegnen	  af	  100.000	  for	  sin	  assistance,	  mener	  jeg	  pengene	  vil	  være	  givet	  godt	  ud.	  
Det	  første	  vi	  besluttede	  i	  byggeudvalget	  var,	  at	  vi	  ikke	  sætter	  noget	  i	  gang,	  før	  
finansieringen	  er	  på	  plads.	  
Dog	  har	  vi	  fortaget	  jordbundsprøver	  for	  at	  fastslå,	  om	  bygningen	  kan	  ligge,	  hvor	  det	  er	  
planlagt.	  Det	  kostede	  15.000	  kr.	  som	  vi	  har	  betalt	  af	  foreningens	  kasse.	  
Det	  er	  også	  muligt	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  indkøbe	  (evt.	  udsætte)	  fitness	  udstyr,	  da	  tilsagnet	  
fra	  LAG	  på	  250.000	  skal	  være	  brugt	  inden	  1.	  juli	  –	  ellers	  går	  pengene	  tilbage.	  Det	  skal	  vi	  
have	  drøftet	  i	  byggeudvalget.	  
	  

PROJEKTET.	  
Vi	  har	  igen	  justeret	  på	  projektet,	  og	  afventer	  et	  revideret	  tilbud	  fra	  DHB,	  hvor	  vi	  har	  foreslået	  
nogle	  udvidelser.	  	  
Grunden	  til,	  at	  vi	  har	  foreslået	  disse	  udvidelser	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  imødekomme	  ønskerne	  fra	  de	  
foreninger	  m.v.,	  som	  ønsker	  at	  bruge	  faciliteterne	  i	  hallen	  permanent,	  og	  som	  vi	  har	  haft	  en	  
møderække	  med.	  
Anders	  vil	  fortælle	  om	  det	  senere.	  
Det	  vil	  selvfølgelig	  medføre	  en	  stigning	  i	  anlægsudgifterne,	  som	  vi	  skal	  gennemgå	  i	  
byggeudvalget	  og	  herefter	  tage	  stilling	  til,	  om	  vi	  tror	  pengene	  kan	  skaffes	  og	  økonomien	  kan	  
bære	  -‐	  eller	  om	  vi	  barbere	  noget	  væk	  igen.	  
	  
UDEOMRÅDET.	  
Området	  betragter	  vi	  som	  et	  selvstændig	  projekt	  –	  det	  gælder	  både	  etablering	  og	  finansiering.	  
Af	  praktiske	  årsager	  har	  vi	  besluttet	  at	  udsætte	  etableringen	  til	  byggeriet	  står	  færdigt.	  
Sammen	  med	  Hededanmark	  og	  Friskolen	  har	  vi	  lavet	  en	  plan	  og	  skitseforslag	  for	  området.	  	  
Vi	  forestiller	  os	  et	  oplyst	  stisystem,	  shelters	  som	  kan	  bruges	  til	  primitiv	  overnatning	  og	  til	  
undervisning,	  bålplads,	  motionsmaskiner	  samt	  en	  samlings-‐	  mødeplads.	  
Der	  bliver	  taget	  højde	  for	  at	  hallen	  kan	  udvides,	  og	  at	  der	  kan	  etableres	  amfiteater	  scene.	  
Vi	  har	  gennem	  Lokalrådet	  for	  nyligt	  søgt	  en	  ny	  pulje	  i	  VK	  på	  518.000	  kr.	  	  



VK	  forvaltningen	  nominerede	  sammen	  med	  3	  andre	  projekter,	  men	  ved	  den	  endelige	  
afstemning,	  hvor	  alle	  lokalråd	  i	  kommunen	  stemte,	  fik	  vi	  desværre	  ikke	  stemmer	  nok.	  	  
Vi	  kan	  søge	  samme	  pulje	  næste	  år.	  
	  
FRIVILLIG	  PULJE.	  
Som	  det	  er	  nogle	  bekendt	  har	  vi	  oprettet	  en	  frivillig	  pulje,	  hvor	  man	  kan	  tilmelde	  sig	  på	  
hjemmesiden.	  
Det	  er	  en	  vigtig	  proces,	  og	  der	  er	  allerede	  mange	  frivillige	  på	  listen.	  Pia	  Bregner	  har	  sat	  denne	  
pulje	  i	  søen,	  og	  hun	  vil	  fortælle	  mere	  herom.	  
	  
STØTTEGRUPPERNE.	  
Jeg	  vil	  ikke	  sige	  så	  meget	  om	  støttegrupperne	  –	  kun	  at	  de	  leverer	  en	  kæmpestor	  og	  meget	  
kompetent	  indsats,	  hvilket	  vi	  i	  bestyrelsen	  er	  meget	  taknemmelige	  for.	  
CSP	  og	  JR	  for	  ordet	  senere	  og	  vil	  selv	  give	  en	  status	  på	  arrangementer	  og	  indsamlinger.	  
	  
AFSLUTNING.	  
Vi	  har	  planerne	  og	  viljen	  til	  at	  yde	  den	  indsats,	  der	  skal	  til	  for	  at	  gennemføre	  dem,	  men	  det	  gør	  
det	  ikke	  alene.	  
Det	  er	  nu,	  vi	  skal	  ud	  at	  se,	  om	  vi	  også	  har	  evnen	  til	  få	  de	  store	  fonde	  –	  puljer	  –	  erhvervslivet	  -‐	  
låneformidlere	  og	  borgerne	  i	  Grejs	  til	  at	  deltage	  økonomisk.	  
Vi	  regner	  med,	  at	  2015	  går	  med	  det,	  og	  hvis	  det	  lykkes,	  håber	  vi	  at	  kunne	  påbegynde	  byggeriet	  i	  
2016.	  
	  
Jeg	  mener	  vi	  er	  på	  rette	  spor,	  og	  jeg	  vil	  slutte	  min	  beretning	  med	  en	  stor	  tak	  til	  alle,	  som	  på	  den	  
ene	  eller	  anden	  måde	  bidrager	  til	  kulturcenteret.	  	  
Ikke	  alle	  har	  mulighed	  for	  at	  yde	  lige	  meget,	  men	  alle	  bidrag	  -‐	  store	  og	  små	  -‐	  i	  form	  af	  en	  frivillig	  
indsats	  eller	  kolde	  kontanter	  er	  vi	  selvfølgelig	  meget	  taknemmelige	  for.	  
	  
En	  stor	  tak	  for	  et	  godt	  samarbejde	  til	  bestyrelsen	  og	  støttegrupperne,	  som	  alle	  yder	  en	  stor	  og	  
nødvendig	  indsats.	  Også	  stor	  tak	  til	  vores	  webmand,	  Finn,	  som	  altid	  er	  lynhurtig	  med	  at	  få	  
tingene	  rettet	  til	  på	  nettet.	  
	  


