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Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag 

den 5. december 2016 kl. 19.00  - ca. 20 i blok 

F. 

Efter mødet fortsætter vi med julefrokost. 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
2. Meddelelser: Frederiksborg Amts Avis 

25.11.2016: ”Grønt lys for projekt Tisvilde 
Ø”. Ni projekter har fået kulturstøtte bl.a. 
”Brobygning mellem det sportslige og det 
sociale v. Vejbyhallen – 155.000 kr. 

 
3. PR-aktiviteter: Nyt nummer af Vejby Nyt 

er uddelt. Deadline for næste nummer er 
8. januar 2017. 

 
4. Løbende aktiviteter: Nye mærkater med 

QR-koder til at sætte på skiltene til 
interessepunkterne på kløverstierne er 
modtaget og påsat. Fredag den 25. 
november satte Jørn og Erik de sidste 
skilte op og flyttede pælen ved mosen. 
Der skal nu bare trykkes nogle nye foldere 
og laves et nyt kort til kløverpylonen, så er 
alt på plads. Uno arbejder videre med 
mindesmærket for P. C. Skovgaard. Er 
placeringen på plads? 

 
5. Nye rådssager: Jens Rasmussen har mailet 

til boliggruppen og fortalt, at Søren Toft-
Nielsen har købt hans andel og at 
projektet fortsætter. Erik har talt med 
Søren Toft-Nielsen, som fortæller, at der 
ikke er økonomiske problemer. Der 
ansættes en ny direktør. Plan- og 
Miljøudvalget har besluttet igangsættelse 
af det nødvendige plangrundlag for nye 
boliger i Vejby. Den planmæssige 
vurdering omhandler kun det ansøgte 

 

Deltagere: Erik, Citta, Gustaf, Werner, Anne, 

Peiter, Lis, Kirsten, Mie og Bente. 

Afbud fra: Niels Jørgen, Nanna, Bent og Eva. 

 

Ad.1. 

Godkendt bortset fra Werner gerne vil vide, 

hvem Tudi er som nævnes under eventuelt i 

referatet med hensyn til nytårskuren. Vi får 

oplyst, at Tudi bor på Kirkebakken ved siden 

af Inge Brander, og Tudi og hendes børn har 

altid solgt muffins og andre kager ved en bod 

på torvedagene. 

 

Ad.2. 

Se dagsorden og Niels Jørgens mail, som han 

har sendt til os alle, hvor Niels Jørgen 

uddyber, hvad de 155.000 kr. skal bruges til. 

 

Ad.3. 

Se dagsorden. Næste nummer af Vejby Nyt 

udkommer sidst i januar. 

 

Ad.4. 

Se dagsorden – Vedr. kløverstierne så vil 

Kirsten og Anne udarbejde nye kort, og Bent 

trykker dem, ca. 5.000 stk. og måske flere 

afhængig af om det bedre kan betale sig.  

Vedr. mindesmærket for P.C. Skovgaard, se 

Niels Jørgens mail til os vedr. placering af 

mindesmærket for P.C. Skovgaard. Markering 

af P.C. Skovgaards 200 års fødselsdag d. 4/4-

2017 og et arrangement evt. søndag d. 2/4 evt. 

sammen med V-T Selskabet. Arrangementerne 

drøftes på næste møde, hvor Niels Jørgen 

deltager. Kirsten har kontaktet Torsten 

Forsberg og Kirsten Frandsen vedr. 

placeringen af mindesmærket. De mener, at 

det er i orden med placeringen på grunden fra 

det gamle sprøjtehus, og ansøgningen om dette  

behøver ikke at blive godkendt af         

Kvalitetsudvalget. – Der er ikke noget nyt om 

nytårskuren, og Kirsten kan ikke tage sig af 

det i øjeblikket. Kirsten oplyser, at en 

flygtningefamilie, Sanna og hendes søn, er 

flyttet fra en midlertidig bolig i Vejby til en 

permanent bolig anvist af kommunen. Denne 

bolig ligger på en mark ved Græsted, hvor 
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projekt på Tisvildevej 18, ikke visionen om 
hele Tisvilde Ø-projektet. 

 
6. Permanente aktiviteter. 

 
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 – referat fra 
dialogmødet den 17. november. 
 

9. Kontakt til kommunen. 
 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 

11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt 
nyhedsbreve. 

 
12. Div. Kontakter. 

 
13. Intern administration og økonomi: 

Regninger på udgifter afholdt i 2016 skal 
være Lis i hænde inden årets udgang. 

 
14. Forslag til næste møde: 9. januar 2017. 

 
15. Eventuelt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanna og sønnen vil bo ret isoleret fra alting, 

og herudover er huslejen så dyr, så Sanna ikke 

har råd til at bo der. -  Et spisearrangement for 

flygtningene i Idrætshuset er flyttet fra d. 

14/12 til d. 21/12. Her skal der holdes en fest i 

anledningen af julen, hvor der gerne skal være 

nogle gaver i hvert fald til børnene. Sanna og 

hendes søn kommer, og Wasims bror Wesam 

og hans kone Aber med deres 2 børn plejer 

også at komme. 

 

Ad.5. 

Se dagsorden – Den nye direktør hedder 

Morten Boesgaard, og Thomas Jung bliver den 

lokale forhandler. Der har været en større 

artikel i Fr.borg Amts avis d. 3/12 om 

projektet og Thomas Jung. Erik henviser til, at 

man kan gå ind og læse den på nettet. Erik, 

Niels Jørgen og Thomas Jung samt Morten 

Boesgaard har holdt møde d. 1/12. Projektet 

for Tisvildevej 18 bliver nok godkendt af 

kommunen i første eller anden kvartal 2017. 

Det vil blive udstykket til ejer – og lejeboliger  

og opført i 2 etager; men det skulle ikke tage 

udsigten fra de boliger, der ligger på Vesterled 

selvom det er i 2 etager. Jens Rasmussen er 

helt ude af projektet. 

 

Ad.6. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.1. – 7.8. 

Ad.7.1. 

Der har været møde, hvor man vil undersøge 

om trafik ”bumpene” nede ved Netto kan 

ændres, da der har været klager over, at de 

store lastbiler nu kører op af Kælderbjergvej i 

stedet for Møngevej for at undgå bumpene. 

Kirsten, Mie og Bente er enige om, at 

bumpene bør forblive som de er af hensyn til 

trafikken i krydset ved Statoil. Gustaf mener at 

det ene bump er ulovligt. Peiter synes, at 

chikaner i stil med dem der står i Rågeleje 

kunne bruges. Werner synes at folk må lære 

kun at køre de 40 km. igennem Vejby, som der 

står på skiltene. Anne og Citta er enige om, at 

der bør laves en helhedsløsning for trafikken i 

hele byen. – Der er nogle beboere der mener, 
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at det er Borger og Grundejerforeningen, der 

skal slå græs på Juelhøjstien, hvilket ikke er 

tilfældet. 

 

 

 

Ad. 7.2. 

Cittas nabo er pludselig død helt uventet, og 

da der er et hus til salg i forvejen, så bliver der 

nok snart 2 huse til salg i Melhøj Park. 

 

Ad. 7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Se Niels Jørgens mail og under pkt. 2. Igen i 

år sælger fodboldafd. juletræer hver weekend 

helt frem til d. 24/12, og traditionen tro går 

overskuddet til rejser for ungdommen. I det 

nye år skal IF videre med ønskerne om 

udbygning af idrætshuset, hal og 

kunstgræsbane. Gribskov kommune er udvalgt 

af DGI som årets idrætskommune. 

 

Ad.7.5. 

Julearrangementet gik fint. Der deltog 150 

mennesker. Juletræerne ved Forsamlingshuset 

og Gadekæret er meget smukke i år. Der er 

785 lys på juletræet ved Forsamlingshuset. 

Træerne er hentet i Mårum. Viggo vil kontakte 

Pernille Wedderkopp ang. hendes træer, som 

måske kan bruges til næste år. 

 

Ad.7.6. 

Ny præst Ulrik Hess Larsen Pilemand indsat 

søndag d. 4/12 ved en fin ceremoni både i 

kirken og bagefter i Konfirmandhuset. Det nye 

Menighedsråd har konstitueret sig. Henrik 

Lund Andersen bliver formand, Cannot 

Kroner næstformand, Claus Sætter-Lassen 

kontaktperson, Mogens Halvor Pedersen 

kirkeværge, Marianne Vangsaa Zinck 

sekretær, Jørgen Kragh kasserer, Lillian 

Hopen medlem og Irene Milan Sørensen 

stedfortræder. Medarbejder repræsentant for 

2017 organist Vibeke Højlund. Peiter kan 

oplyse, at det bliver Henrik Lund Andersen, 

der kommer til at sidde i Lokalrådet som 
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repræsentant for Menighedsrådet. 

 

Ad.7.7. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.8. 

Der er julefrokost d. 14/12 i Forsamlingshuset. 

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 91. 

Der har været møde i rådet i dag. 

 

Ad.8. 

Citta og Kirsten deltog i mødet. Der kom ikke 

noget nyt frem, syntes mest at de oplevede det 

som om, at så kunne kommunen sige at mødet 

var holdt. Fra politikkerne deltog Morten 

Jørgensen, Susan Kjeldgaard og Michael 

Brun. Deltagerne blev inddelt i grupper. Fra 

Ramløse fortalte de om det spændende projekt 

med Ramhuset. Susan K. understregede, at 

med god vilje kunne man godt få tilskud fra 

kommunen. Ramløse har f.eks. forstået, at få 

noget godt ud af en ny situation. Annisse 

fortalte om projektet med at skille regnvand og 

kloakvand fra hinanden, og de arrangementer 

de har i forsamlingshuset. En af dem, der var 

med i Cittas og Kirstens gruppe, var meget 

ophidset over, at overbygningen var blevet 

fjernet fra deres skole, og det gik meget af 

tiden med i den gruppe. 

 

Ad.9. 

Intet nyt. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Intet nyt. 

 

Ad.13. 

Se dagsorden. Lis gør opmærksom på, at 

Vejby Borger og Grundejerforening endnu 

ikke har betalt kontingent for 2016 til 

Lokalrådet. Gustaf vil sige det videre. 
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Ad.14. 

Næste møde mandag d.9/1-2017. 

 

 

 

Ad.15. 

Mie og Lis har været i Kulturhavnen i 

Gillleleje og synge. De kan varmt anbefale, at 

vi tager op og ser den. – Peiter takker for den 

tid, han har siddet i Lokalrådet, og vi takker 

Peiter for tiden i rådet. – Kirsten har talt med 

ejeren på Frændekildegaard, om at lave en 

trampesti fra gården og over til Vejby Station. 

Stien kan muligvis laves uden kommunen skal 

spørges, da den går hen over 

Frændekildegaards marker. – Kirsten vil sørge 

for, at Vejby Nyt kommer ud til tiden; men 

kan ellers ikke deltage i noget for en tid, da 

hendes søn skal opereres i hjertet igen. 

 

Mødet afsluttes kl. ca. 20 og vi går over til den 

mere festlige del, hvor Jette Larsen og Jørn 

Jensen deltager.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


