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Dagsorden til møde i Vejby Lokalråd mandag 

den 10. oktober kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på 

skolen i Vejby. 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
2. Meddelelser: Kirsten og Erik har været til 

møde med kommunens nye 
flygtningekoordinator. De orienterer fra 
mødet. Lokalrådet og kommunen har 
modtaget en klage fra Frederik 
Christensen over at vi benytter Genvejen i 
vores kløversti-projekt. Erik orienterer. Vi 
drøfter et svar. Mail fra Leila fra Ascent 
vedr. arrangement. 
 

3. PR-aktiviteter: Fin presseomtale af 
indvielsen af vores kløverstier lørdag den 
24. september. Bill fra Radio Kattegat har 
lagt taler og billeder ind på Facebook – 
meget flot. 

Deadline for næste nummer af Vejby 

Nyt er den 14. oktober. Der mangler en 

uddeler til en del af Mønge/Unnerup-

ruten. Margit Hansen har af personlige 

grunde meldt fra. Der er 75 blade på 

ruten, som omfatter en del af 

Møngevej, Grøndyssevænget, 

Grøndyssevej og Åmosevejen. Hvem 

vil overtage denne rute? 

 
4. Løbende aktiviteter: Status på projektet 

”Vejby – en by med udsigt” – hvor kan vi 
stille mindesmærket for P. C. Skovgaard 
op? Hvad siger kommunen? Evaluering af 
vores kløversti-projekt. Møde med byens 
foreninger om juletræsarrangement 1. 
søndag i advent. Arrangementet 
annonceres i næste nummer af Vejby Nyt. 

 

Deltagere: Erik, Citta, Mie, Gustaf, Niels 

Jørgen, Peiter, Nanna, Anne, Kirsten, Werner, 

Lis, Bent og Bente. 

Ingen afbud.  

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Møde i Vejby Idrætshus med 

flygtningekoordinator Sanne Kok, Erik og 

Kirsten. Sanne har samlet de tiltag, der foregår 

for flygtninge rundt om i kommunen, dette er 

også Sannes hovedopgave. Erik og Kirsten har 

fået en liste over arrangementerne. Sanne er 

kun ansat på 15 timer om ugen, så der er 

rigeligt arbejde til de 15 timer. – Erik læser 

brevet op fra Frederik Christensen. Erik har 

haft kontakt til Torsten Forsberg, der har 

skrevet til F.C., at Genvejen må benyttes af 

alle. Erik læser forslag til brevet op, som han 

vil sende til F.C. Her gør Erik også 

opmærksom på, at vejen er tilgængelig for 

alle; men hvis F.C. fastholder at kløverstierne 

ikke må gå der igennem, må vi ændre ruten. 

Kirsten vil gerne have, at det først undersøges, 

om F.C. har loven på sin side, inden vi 

tilbyder at lave ruten om, da flere af vejene i 

Kløverstiprojektet er private, og Kirsten kan 

være nervøs for, at andre så også vil forlange, 

at ruterne laves om. Anne og Nanna vil gerne 

have, at det fremgår af brevet, hvor stort et 

arbejde det vil være, at lave ruterne om, og det 

godt må fremgå, at Kløverstiprojektet er lavet 

til glæde for hele Vejby, og for alle der 

besøger Vejby. Mie og Werner kan oplyse, at 

de har talt med Sct. Helene Centeret, og 

orienteret dem om, at der går en Kløversti ind 

over deres område, det vidste de ikke. De var 

heldigvis meget positive, og Werner har været 

ude med et kort til dem over stierne. Citta og 

en anden formand for en grundejerforening har 

godkendt, at det er i orden at stierne går ind 

over deres grundejerforeningers område uden 

at tage det op på et bestyrelsesmøde, da de 

ikke mente, der kunne være noget problem i 

det. Erik taler med Torsten Forsberg, for at få 
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5. Nye rådssager: Arbejdsgruppen vedr. 
boligbyggeri orienterer om de sidste 
nyheder fra Jens Rasmussen. 
 

6. Permanente aktiviteter: Dato for vores 
julefrokost? 
 

7. Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8). 
7.1. Vejby Borger og Grundejerforening. 
7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park. 
7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og 
Saxenkol. 
7.4. VIF. 
7.5. Vejby Forsamlingshus. 
7.6. Menighedsrådet. 
7.7. Skolen. 
7.8. Trongårdsklubben. 
 

8. Kontakt til de øvrige lokalråd og 
lokalforeningsrådet. 
 

9. Kontakt til kommunen: Kommunens 
budget 2017 vedtaget med stemmer fra 
alle partier undtagen Enhedslisten. 
 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 

11. Danske Landsbyer. 
 

12. Div. kontakter. 
 

13. Intern administration og økonomi. 
 

14. Næste møde: Forslag: Mandag den 7. 
november. 

 
15. Eventuelt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

klarhed over, om Genvejen er speciel, fordi 

den går igennem F.C.s grund. Erik har også 

fået brev om, at der manglede foldere ved 

kløverstipælen ved Gadekæret. Anne vil skrive 

på nettet, om de problemer der har været med 

at få projektet op at stå, og bede folk om evt. 

at komme med nogle ønsker om forbedringer. 

Nanna har folderne, og har lige fyldt holderen 

op med foldere, men Nanna er ikke hjemme i 

efterårsferien, og her kan vi kontakte Erik, 

hvis der mangler foldere. Hvis vi skal kontakte 

Nanna på telefonen, vil hun gerne have, at vi 

ringer på hendes mobil (nr. står på 

adresselisten). Det vil også være en god ide, at 

der ligger foldere f.eks. på Sct. Helene 

Centeret og i kiosken ved Heather Hill. –  

Leilas henvendelse til Erik drejer sig om et 

projekt  ”Kendskab-Viden-Tillid”. Leila vil 

gerne have nogle aftener for ca. 20 til 40 

deltagere, som Erik har forstået, skal foregå i 

vores Idrætshus. Kirsten synes, at de 

arrangementer, der allerede er i Idrætshuset for 

flygtningene her i byen, kører så fint, og 

Kirsten efterlyser en beskrivelse af, hvad 

indeholder aftnerne. Det vil Erik bede Leila 

om. Nanna er blevet kontaktet af Leila vedr. 

besøg på skolen; men der er ikke aftalt noget. 

Der er kommet tilbud til Erik om undervisning 

af flygtninge i brug af computeren. Det vil 

foregå i Frivillighedshuset 2 x 2½ time i 

oktober og november. Erik vil sende mailen 

videre til os, så vi kan give oplysningerne 

videre. - Erik husker os på mailen han har 

sendt til os fra Bent Hansen om mødet onsdag 

d. 12/10. 

 

Ad.3. 

Ros til Bill fra Radio Kattegat for hans indlæg 

på Facebook om indvielsen af 

Kløverstiprojektet. - Vedr. Margits rute med 

Vejby Nyt, så foreslår Anne at uddeler 

efterlyses på Facebook til ruten. Niels Jørgen 

vil godt tage ruten denne gang, eller få en 

anden fra Idrætsforeningen til det. 

 

Ad.4. 

Vedr. opstilling af mindesmærket for P.C. 

Skovgaard, så vil Kirsten sende billeder til  
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Sprøjtehuset har ligget, for at få en  

godkendelse af, at mindesmærket må stå her. 

Erik oplyser, at Bjørn ikke mener 

mindesmærket kan flyttes uden at revne. Bjørn 

mener, at det bør beklædes med glasfiber i 

stedet for cement. Uno og Bjørn vil undersøge 

sagen. Erik vil foreslå, at Uno taler med Viggo 

Bentzon om det. Niels Jørgen syntes at det 

ville være fint, hvis det sættes op på P.C. 

Skovgaards fødselsdag til næste år med en 

festlig afsløring. Erik mener, at der bliver 

overskud på kløverstiprojektet, så måske kan 

vi overføre nogle af pengene til indvielsen af 

mindesmærket. Kirsten vil undersøge det. – 

Vedr. Kløverstiprojektet, se under pkt. 2. – 

Erik skal til møde med foreningerne om 

juletræsarrangementet d. 11/10. Citta kan 

desværre ikke deltage. 

 

Ad. 5. 

Jens Rasmussen har oplyst, at den endelige 

plan sendes ind til godkendelse d. 12/10. 

Lokalplanen skulle være klar inden sommer, 

men Niels Jørgen vil gerne vide, om det er 

Byrådets eller Jens R.s plan, der er tale om, for 

hvis det er Jens R.s plan, vil det formodentlig 

tage lang tid inden byggeriet kan starte. 

 

Ad.6. 

Datoen for vores julefrokost bliver d. 5/12. Lis 

vil uddelegere opgaver, så vi kan være flere 

om at lave maden og købe ind. 

 

Ad. 7.1 – 7.8. 

Ad.7.1. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.2. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Lanceret byggeplanerne for Idrætsrådet. Der 

skal så findes penge til de forskellige tiltag. 

Idrætsforeningen, skolen og fritidsklubben har 
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sendt ansøgning til kommunen om at få penge 

fra ”Den hemmelige pulje” til bålplads og 

udvidelse af legepladsen. Trampolinerne 

sættes op igen formodentlig d. 13/10. 

 

Ad.7.5. 

Der er møde i bestyrelsen d. 13/10. Billetter til 

forestillingen ”Vimmersvej” kan købes på 

nettet. 

 

Ad.7.6. 

Der er indstillet en præst, som begge 

menighedsråd var enige om, det skulle være. 

Godkendelse ligger nu i Kirkeministeriet; men 

den nye præst tiltræder muligvis først til 

december eller senere. Henrik Lund Andersen 

har ringet til Erik, for at høre om der er en fra 

Lokalrådet, der vil være suppleant på den liste 

til menighedsrådet, der er stillet op, da der kun 

mangler een suppleant, for listen er fuldtallig. 

Nia er blevet bevilliget afsked ved udgangen 

af denne måned. Det var en fin afskedsfest for 

Mogens med mange deltagere. 

 

Ad.7.7. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.8. 

Fin middag på Trongården, hvor der er middag 

med mellemrum for personer udefra. Der har 

været tilgang af medlemmer til 

Trongårdsklubben 

 

Ad.8. 

Møde i Lokalforeningsrådet d.17/11. 

 

Ad.9. 

Se dagsorden. 

 

Ad.10. 

Det ser ud til nedskæringerne på sygehus 

området ikke bliver så voldsomme som først 

antaget. Nogle af de stillinger, der nedlægges, 

vil ske ved naturlig afgang. 

 

Ad.11. 

Meddelelser udsendt af Lis. Møde i FLAG d. 

12/10. 
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Ad.12. 

Intet nyt. 

 

Ad.13. 

Lis gør rede for økonomien vedr. 

Kløverstierne. Lis har skrevet til Bjørn Tell for 

at få de 50.000 kr. snarest, da vi mangler dem 

for at dække udgifterne, inden der bliver 

strafferenter på regningerne. Bjørn Tell er 

sygemeldt; men han vil give sin chef besked 

på, at sende pengene hurtigst muligt. Anne har 

også rykket kommunen for at få pengene fra 

dem. Kirsten vil gerne have trykt flere foldere; 

men det må jo nok vente, til vi har svaret på 

problemet med Genvejen. Der mangler fortsat 

nogle pile, som endnu ikke er sendt til Erik. 

Det er ønskeligt, at der kommer flere 

mødesteder med kort over ruterne; men det vil 

afhænge af, hvordan pengene slår til. 

Kløverstigruppen vil tage det op på deres 

næste møde, som gerne skal finde sted inden 

næste lokalrådsmøde. 

 

Ad.14. 

Næste møde d. 7. november. Mie og Werner 

kommer ikke. 

 

Ad. 15. 

Kirsten og Niels Jørgen har talt om at holde 

”nytårskur” for foreningerne og erhvervslivet 

med henblik på, at få lavet en fælles kalender. 

Det kunne meldes ud i det Vejby Nyt, der 

kommer nu. Niels Jørgen foreslår mødet 

afholdes lørdag d. 7. januar 2017. Niels Jørgen 

vil undersøge om Forsamlingshuset er ledigt 

den dag. 
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