Hovgårdsvej 33,
Den 28/2-2019
Forslag til generalforsamlingen for Grejs Borgergård, den 10. april 2019.
Forslaget bedes optaget under ’indkomne forslag’.
Forslag til videreførelse af Grejs Borgergårds aktiviteter, når Grejs Kulturcenter åbner den 27/4-2019.
”Det foreslås, at Grejs Borgergård, eventuelt under et nyt navn, opløses som forening, og tilsluttes Grejs
Lokalråd som et underudvalg.
Dette underudvalg kan fortsætte med sine egne aktive medlemmer, og formulere et formål, som de
medbragte midler skal anvendes til.
Der skal udarbejdes et formål, som skal godkendes enten af den siddende bestyrelse eller af Grejs
Lokalråd”
Motivation for forslaget:
- Grejs Borgergård har eksisteret i mere end 125 år, og i alle disse år tjent sit formål godt.
- I og med at der nu stilles nye, større og mere velegnede lokaler til rådighed for Grejs’ borgere i
Grejs Kulturcenter har en stor del af den hidtidige formålsparagraf for Grejs Borgergård overlevet
sig selv.
- Desuden er antallet af aktiviteter, som Grejs Borgergård har taget initiativ til over årene, dalet og
enkelte ikke nydt så stor opbakning som ønsket
- Grejs Lokalråd er lokalområdets officielle forening og bindeled til myndighederne, så som Vejle
Kommune og de øvrige lokalråd. Ved at blive en underafdeling under Lokalrådet vil Grejs
Borgergård – eventuelt under et nyt og mere sigende navn – stadig kunne være aktiv med de
aktiviteter, som man gerne vil fremme i Grejs; det kan ske uden en egentlig bestyrelse, men blot
med de tilstedeværende aktive medlemmer. Og med en vedtaget formålsparagraf kan Grejs
Borgergård medtage/overføre midlerne uhindret til brug for dette formål – eller donere dem til et
andet almennyttigt formål i Grejs.
- Ved at være en underafdeling under Grejs Lokalråd kan Grejs Borgergård også søge offentlige
midler ved at anvende Grejs Lokalråds CVR, konti mv. Lokalrådet vil udgøre den demokratisk valgte
paraply for Grejs Borgergård og bindeleddet til kommunale og andre myndigheder.
- Sundhedscaféen er et godt eksempel på denne ubureaukratiske løsning.
- På sigt kan man vurdere om andre aktive foreningen i Grejs burde organisere sig på samme måde;
måske endda samle dem i en større ’aktivitetsforening’.
Venlig hilsen
Arne Poulstrup

