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. 
Referat fra mødet i Vejby Lokalråd mandag 

den 15. januar 2018, kl. 19.00 i blok U på 

skolen i Vejby. 

 

1.Godkendelse af referat fra 
sidste møde. 
 
2.Meddelelser: Ny familie fra 
Syrien er flyttet ind i den gamle 
børnehave på Femgårdsvej 
(Erik orienterer). Nyhedsbrev 
samt kalender for januar 2018 
fra Frivilligcenter Helsinge er 
udsendt til alle. Til fredag den 
19. januar skal tilføjes, at der 
er møde i en kvindegruppe på 
Rundinsvej 11 kl. 17 – 19. 
 
3.PR-aktiviteter: Deadline for 
næste nummer af Vejby Nyt er 
7/1-18. Bladet uddeles sidste 
weekend i januar. 
Produktionsplan for 2018 
udsendes som bilag til 
lokalrådsmødet. 
 
4.Løbende aktiviteter: Nye 
skilte til kløverstierne er bestilt 
for længe siden, men er stadig 
ikke modtaget. 
 
5.Nye rådssager. 
 
6.Permanente aktiviteter. 
 
7.Nyt fra foreningerne (7.1 – 
7.8) 
7.1. Vejby Borger og 
Grundejerforening. 

 

Deltagere: Erik, Citta, Mie, Niels Jørgen, 

Gustaf, Bent, Nanna, Anne, Ulla, Ulrik og 

Bente. 

Afbud fra: Lis og Kirsten. 

 

Inden mødet ønskede Erik os alle godt nytår. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

God tilslutning til sidste Multi Kulti møde. – 

Se dagsorden: Frida Stepputat har kontaktet 

Erik, da den syriske familie gerne vil have 

kontakt til en person fra Vejby. Familien er 

kommet hertil via familiesammenføring, da 

deres yngste søn er kommet hertil som 

uledsaget barn til opholdsstedet i 

Mårum/Gribskovlejren. Familien består af 

forældrene, 2 sønner og 2 døtre. Forældrene 

taler kun arabisk/kurdisk, den ældste søn bor i 

Sverige, han kan tale engelsk og svensk, og 

den ældste datter forstår lidt engelsk. Erik har 

hjulpet dem med at få forskellige ting fra 

udleveringsstedet i Ramløse, og Erik har været 

med dem i banken og fået oprettet en konto til 

dem (det var ret besværligt p.gr.af forskellige 

misforståelser). Den yngste pige, Rama, skal 

starte på skolen i Vejby, og forældrene starter 

på sprogkursus. 

 

Ad.3. 

Produktionsplanen for Vejby Nyt, som Kirsten 

har sendt til os, godkendes. Niels Jørgen tager 

ruten til Mønge denne gang. Der søges ny 

uddeler i Kælderbjerg/Saxenkol, da Eva Pahus 

desværre flytter fra byen. Eva har prøvet at 

finde en ny uddeler, men det er endnu ikke 

lykkedes. 

 

Ad.4. 

Se dagsorden. 

 

Ad.5. 

Erik har skrevet til Morten Boesgaard vedr. 

seneste status på byggeriet. Morten B. har 

svaret Erik. Erik læser brevet op og sender 
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7.2. Grundejerforeningen 
Melhøj Park. 
7.3. Grundejerforeningen 
Kælderbjerg og Saxenkol. 
7.4. VIF. 
7.5. Forsamlingshuset 
7.6. Menighedsrådet 
7.7.Skolen 
 
7.8. Trongårdsklubben. 
 
8.Kontakt til øvrige lokalråd og 
lokalforeningsrådet: Da der er 
mødesammenfald mellem 
vores møde i lokalrådet og 
mødet i lokalforeningsrådet, så 
melder vi afbud til mødet i 
lokalforeningsrådet. 
 
9.Kontakt til kommunen: 
Orientering fra evt. møder i det 
nye byråd. 
 
10.Kontakt til 
Hovedstadsregionen. 
 
11.Danske Landsbyer: Lis har 
udsendt div. nyhedsbreve. 
 
12.Div. kontakter – herunder 
LAG. 
 
13.Intern administration og 
økonomi: Hvordan ser 
regnskabet for 2017 ud? 
 
14.Næste møde: Forslag: 
Mandag den 12. februar. 
 
15.Eventuelt. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

udklip rundt fra Frederiksborg Amts Avis 

vedr. byggeriet. (D. 18/1 har Erik sendt mail 

til os vedr. det sidste nye om byggeriet.) Niels 

Jørgen efterlyser den nye kommuneplan; men 

Erik kan oplyse, at den ikke er færdig endnu. 

Man begynder at arbejde med den i foråret 

2018. 

 

Ad.6. 

Der planlægges en dato for vores 

generalforsamling sidst i april. Gustaf oplyser 

at Vejby Borger og Grundejerforening holder 

generalforsamling d. 24/4, og Ulla oplyser, at 

Trongårdsklubben holder årsmøde og 

fødselsdagsfest d. 25/4, så vi satser på d. 23/4. 

Erik vil kontakte forsamlingshuset for at aftale 

datoen. Erik foreslår, at han spørger Morten 

B., om han vil komme og fortælle om 

byggeprojektet inden generalforsamlingen. – 

Se Eriks mail til os fra d. 18/1 vedr. datoen og 

aftalen med Søren Toft-Nielsen, der gerne vil 

komme og fortælle om projektet. 

 

Ad.7.1. – 7.8. 

Ad.7.1. 

Generalforsamling d. 24/4 og ordinært møde 

d. 16/1. 

 

Ad.7.2. 

Generalforsamling afholdes i marts. Citta 

regner ikke med, at hun stiller op til 

formandsposten igen. Erik gør opmærksom på, 

at det behøver ikke at være formanden fra 

grundejerforeningen, der sidder i lokalrådet 

som repræsentant for foreningen. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Generalforsamling i hovedbestyrelsen d. 28/2. 

D.M. i billard afholdes i Vejby i marts. Der 

køres videre med byggeplanerne. Kommunen 

har ansat en ”Fondræser”, der skal være 

behjælpelig med ansøgninger til projekter. 

 

Ad.7.5. 

Ved ”Kongressen” i Vejby Forsamlingshus d. 
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20/1 for kommunens forsamlingshuse og 

medborgerhuse kommer alle med undtagelse 

af Ramløse Forsamlingshus. 

 

Ad.7.6. 

Viggo har indkaldt til møde d. 31/1, hvor det 

skal drøftes hvilke arrangementer, der kan 

afholdes i Idrætshuset, Sognegården og 

Forsamlingshuset. Kirken skal snart kalkes 

indvendigt. Ulrik håber på, at det allerede kan 

blive i januar, men måske bliver det først til 

påske. Kirken vil være lukket i den tid 

kalkningen foregår. Gudstjenesterne vil blive 

afholdt i Sognegården. 

 

Ad.7.7. 

Der har været tilgang til specialklasserne. Man 

er ved at skifte computersystem, og det er 

besværligt i hverdagen. Der har været 

amaryllis konkurrence i klasserne. Den klasse, 

hvis blomst springer først ud, har vundet. 

Børnene går meget op i konkurrencen. 

 

Ad7.8. 

Ulla mener, at Trongårdsklubben har 20 års 

jubilæum i år. Som tidl. nævnt årsmøde og 

fødselsdagsfest d. 25/4 i Forsamlingshuset. 

Der var 46 til fællesspisning i Idrætshuset 

denne gang. Ulla regner med max 50 til 

spisningerne. Til Trongårdsklubbens julefest 

var der 116 deltagere i Forsamlingshuset. 

 

Ad.8. 

Mødet i Lokalforeningsrådet d. 15/1var aflyst. 

Der er sendt brev til Pernille Søndergaard, der 

er formand for ”Udvikling, By og Land” vedr. 

samarbejdet mellem politikerne og 

Lokalforeningsrådet. Lokalforeningsrådet vil 

gerne have et møde med politikerne om det. 

 

Ad.9. 

Erik gør rede for beslutningen vedr. 

stigningerne i lønnen til udvalgsformændene 

og næstformændene. Man kan læse mere på 

kommunens hjemmeside under dagsordenen 

fra mødet d. 10/1-2018. Anne har hørt, at det 

var fordi, de skulle stå mere til rådighed end 

tilfældet har været tidligere. Niels Jørgen 
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siger, at Gribskov kommune er bagefter med 

aflønning af politikerne i forhold til andre 

kommuner, og lønningerne til kommunal 

politikere ikke er særligt høje i forhold til det 

store arbejde, de skal udføre. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Intet nyt. 

 

Ad.13. 

Regnskabet tages på ved næste møde. 

 

Ad.14. 

Da der er flere der er forhindret i at komme d. 

12/2, bliver vi enige om først at holde næste 

møde d. 19 marts. Bent gør opmærksom på, at 

annonceringen af generalforsamlingen skal 

med i marts i Vejby Nyt.  

 

Ad.15. 

Fastelavnsfest og tøndeslagning søndag d. 

11/2. -  Bent spørger, om vi har set, at papir og 

flaske containerne på Nettos parkeringsplads 

er flyttet fra det nederste hjørne op til hjørnet 

ud mod Møngevej meget tæt på Bents hus. Det 

får han bekræftet. Erik vil undersøge, hvad 

grunden er til det. -  Nanna vil gerne af med en 

boxmadras, og hun har ikke selv mulighed for 

at transportere den til et af 

opsamlingsstederne, hvor flygtningene kan 

hente møbler. Anne vil undersøge, hvordan 

Nanna kan få den afhentet. Erik har tidl. 

nævnt, at den nye familie fra Syrien måske 

mangler en seng mere, så det vil Nanna 

undersøge først. 
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