Grejs, den 26. februar 2019.
Som medlem af Grejs Borgergård har jeg gjort mig nogle tanker vedr. foreningens fremtid i forbindelse
med, at Grejs Kulturcenter snart står færdig. Jeg henvender mig som medlem af Borgergården - og ikke som
repræsentant for Kulturcenteret.
Jeg har læst Judith og Jens Kristensens forslag, som indeholder rigtig mange gode elementer, og jeg er enig i
de fleste forslag til vedtægtsændringer.
Jeg har tilladt mig at bruge deres forslag som skabelon for mine forslag til vedtægtsændringer, som dog skal
studeres nærmere! (vedlagt og skrevet med rødt)!

Mine tanker går dog lidt videre, idet jeg forslår, at Grejs Borgerforening udover det J.+ J. allerede har
beskrevet - også virker som Kulturcenterets støtteforening.
-

Det vil sige, at Grejs Borgerforening skal arbejde aktivt for at skaffe økonomiske midler til flere
faciliteter (kunne være spinning, springgrav, udvide til fuld størrelse, en cafe’, udendørs faciliteter
etc.) så man på sigt og over en årrække udbygger Kulturcenteret og supplere med flere aktiviteter.

-

Det kunne foregå ved ansøgninger til offentlige og private instanser og fonde, afholdelse af diverse
events og arrangementer af forskellig karakter med det ene formål ”at skaffe midler til flere
faciliteter”.

-

Støtteforeningen vil have mulighed for at trække på 3. part efter behov til projektbaserede
arrangementer og lignende.

-

Derudover skal foreningen tage tråden op og arbejde med de mere ”bløde” arrangementer som
foreslået i ide kataloget ”Hvordan gøres Kulturcenteret aktivt – hele dagen” (vedlagt) - uden
økonomiske interesser.

-

Hvis man samtidig ser på de forslag, som Kulturcenterets bestyrelse arbejder med (men som ikke er
vedtaget) vil Grejs Borgerforening passe som fod i hose i den kommende bestyrelsesstruktur (se
vedlagte oversigt under søjlen støttegruppe).

-

Grejs Borgerforening fortsætter som selvstændig forening med egen økonomi og CVR nummer.

-

I for hold til J. + J. ’s forslag mener jeg, at der kun skal være 7 bestyrelsesmedlemmer (vi har i
forvejen problemer med at finde folk til bestyrelser), og at bestyrelsen etablerer sig således, at 3
medlemmer arbejder med fundraising og de resterende 4 med arrangementer.

-

Endvidere bør Grejs Borgerforening være repræsenteret i Kulturcenterets bestyrelse.

Venlig hilsen
Niels Hellmund Jensen

