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Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag 

den 22. oktober 2018, kl. 19.00 i blok U på 

skolen i Vejby 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 

2. Meddelelser: De sidste nyheder fra 

lokalsamfundet. Deadline for næste nummer af 

Vejby Nyt var 7. oktober. Bladet uddeles i 

weekenden den 10.-11. november. 

Invitationen til juletræsfesten i Vejby 

Forsamlingshus 1. søndag i advent (2. 

december) bringes i bladet. Festen forløber på 

samme måde som sidste år. Kirsten lægger 

invitationen ind på facebook. Erik orienterer 

pressen. 

 

3. PR-aktiviteter: Produktionsplan for Vejby 

Nyt 2019 fremlægges af Kirsten. 

 

4. Løbende aktiviteter: Sidste nyt vedr. 

Kildehøjgaard udstykningen - der bliver færre 

lejeboliger end man havde regnet med, så alle 

der er skrevet op til en lejebolig, kan ikke få 

deres ønske opfyldt. Man anbefaler i stedet at 

købe, hvilket økonomisk er mere fordelagtigt. 

 

5. Nye rådssager: Gennemgang af pjecen 

"Velkommen til Vejby", som Kirsten om 

muligt i den færdige udgave har mailet ud til 

os alle. Forslag om forlængelse af 

pilgrimsruten "Esrum - Tisvildevejen over 

Ørby og Vejby. Henrik Lund-Andersen har 

været i kontakt med Rigmor Westh Baagøe, 

der synes det er en god idé. Ulrik Pilemand er 

orienteret om forslaget, da menighedsrådet vil 

blive inddraget i projektet. Ulrik og Henrik vil 

orienterer om planerne. (Henrik inviteres til 

dette punkt). Vejby på Wikipedia - 

arbejdsgruppen består foreløbig af Niels 

 

Deltagere: Erik, Citta, Anne, Niels Jørgen, 

Mie, Gustaf, Bent, Nanna, Kirsten, Ulrik, Ulla, 

Lis og Bente. 

Henrik Lund Andersen kommer kl. 19.30 og 

deltager i pkt. 5. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Vedr. Vejby Nyt se dagsorden. – Erik er blevet 

kontaktet af en sommerhusejer, der vil prøve 

at få en sti, der går over Svanemosen. Han vil 

sende papirer over forslaget til næste møde. – 

Der har været forslag fremme om hastigheden 

i hele byen sættes til 40 km. Især Stationsvej 

er et problem. Mange skolebørn skal krydse 

vejen i løbet af dagen, og der køres ofte meget 

stærkt, når folk skal nå toget. Gustaf oplyser, 

at Vejby Borger og Grundejerforening tidl. har 

forsøgt, at få dette gennemført; men fik besked 

på, at det ikke var muligt, fordi busserne kører 

den vej. Ulrik fortæller om et projekt i en 

mindre by, hvor asfalten nogle steder blev 

hævet lidt, fik anden farve og anden 

belægning, og det fik bilisterne til at sætte 

farten ned. Desuden er der jo et knudepunkt på 

vejen, vejen op til Kirken, Sognegården og 

Forsamlingshuset på den anden side og vejen 

til skolen. Anne foreslår, vi søger om, at få 

lavet en trafikplan for byen. Niels Jørgen 

siger, at kommunen går meget ind for sikre 

skoleveje. Nanna kan oplyse, at stillingen på 

skolen som trafiksikkerheds ansvarlig er 

nedlagt p.gr.af besparelser. Erik vil kontakte 

kommunen og bede dem om at se på trafik 

sikkerheden for hele byen herunder den nye 

bebyggelse neden for Trongården. – 

Juletræsfesten er på plads, og opgaverne er 

fordelt. 

 

Ad.3. 

Kirsten deler produktionsplanen ud. Den 

godkendes, Niels Jørgen gør dog opmærksom 

på, at der af og til sker noget d. 1/9 i VIF, og 

det ikke altid er planlagt inden deadline d. 

11/8, men Niels Jørgen mener det problem kan 
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Jørgen og Anne Grell - der er plads til flere. 

 

6. Permanente aktiviteter: Sidste Nyt vedr. 

flygtninge situationen. Flygtningekoordinator 

Sanne Kok slutter sit arbejde med udgangen af 

2018. Kommunen har ikke forlænget 

ansættelsen. Det er meget kedeligt. Skal vi 

ændre vores MultiKulti-arrangementer?  

 

7. Nyt fra 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. Forsamlingshuset. 

7.6. Menighedsrådet. 

7.7. Skolen. 

7.8. Trongårdsklubben. 

 

8. Kontakt til lokalforeningsrådet og de øvrige 

lokalråd: Referat fra mødet den 24. september. 

 

9. Kontakt til kommunen: Enighed om det nye 

budget - skattestigning på 0,8%. Holbohave 

bevares. VIF får kunstgræsbane, der etableres 

en rundkørsel på Kildevejen. De sidste 2 ting 

sker nok i 2020/21. 

 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 

 

11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div. 

nyhedsbreve. 

 

12. Div. kontakter - herunder LAG og FLAG - 

Fordeling af penge til godkendte projekter er i 

mail udsendt til lokalrådets medlemmer. 

 

13. Intern administration og økonomi. 

 

14. Næste møde: Forslag: Mandag den 19. 

november. Julemøde og julefrokost kan evt. 

fastlægges til mandag den 10. december. 

 

15. Eventuelt. 

 

 

 

løses. 

 

Ad.4. 

Erik oplyser, at en investor har købt 3 rækker 

af husene i Kildehøjgaard, og det bliver 

formodentlig udlejningsboliger. 

 

Ad.5. 

Pjecen gennemgås. Der skal nok ikke henvises 

så meget til Vejby Net, da den ikke fungerer 

optimalt. VIF vil gerne have, at der henvises 

til deres egen hjemmeside. Kirsten vil henvise 

til de forskellige aktiviteters og foreningers 

egen hjemmeside i stedet for. Lokalrådet og 

Kløverstierne er omtalt på siden Vejby Liv. 

Anne siger, at Vejby Net kun kommer til at 

fungere som den skal, hvis der kommer en 

redaktør, der fører den ajour hele tiden. Erik er 

betænkelig ved at nedlægge den helt, og 

Nanna synes, der skal være en side med 

oplysninger om de ting, der ikke sker 

ændringer med i Vejby. Anne vil gerne have 

sagen taget op igen. Erik foreslår, at det bliver 

til foråret. Pjecen leveres fortsat til 

vandværket, kommunen og 

ejendomsmæglerne, desuden foreslås at 

firmaet bag Kildehøjgaard får nogle 

eksemplarer. Der skal nok trykkes 300 stk. i 

første omgang. – Vedr. udvidelse af Esrum- 

Tisvildevejen. Se dagsorden. Henrik orienterer 

om ruten. På Esrum- Tisvildevejen er det 

kirkerne og forskellige foreninger, der står for 

bespisning og overnatning på vejen. Rigmor 

W.B. og Pia Nibur (Pia er præst i Mårum) har 

stået for tilrettelæggelsen af ruten. Henrik ser 

gerne at ruten går videre fra Tibirke Kirke til 

Ørby evt. rundt om Rabarbergården og slutter i 

Vejby med fællesspisning sammen med 

beboerne fra Vejby. Ulrik er bange for, at den 

eksisterende rute er lukket for videre 

udvidelse. Anne har deltaget i en arbejdsdag 

for Esrum- Tisvildevejen inden den startede, 

hvor der netop blev efterlyst flere tiltag til 

flere ruter. Nanna viser et kort på tavlen over 

den nuværende rute. Ulrik vil gerne vide, om 

der så må sættes de samme røde stolper op, 

som markerer den nuværende rute. Kirsten 

siger, at det må man godt. Henrik vil gerne 
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have nedsat en arbejdsgruppe bestående af en 

fra Menighedsrådet og en fra Lokalrådet og 

Henrik. Kirsten, Anne og Nanna har ikke tid 

til at deltage. Anne foreslår, at vi kunne lave 

en dag på ca. 3 timer, hvor vi inviterede til 

orientering om forslaget, så kunne det være, at 

der var andre, der gerne ville sidde i 

arbejdsgruppen. Aftalen bliver, at Henrik 

udfærdiger et konkret forslag, som han 

kommer og forlægger på næste møde. Herefter 

forlader Henrik mødet. – Anne oplyser, at 

Margit Kildevang også gerne vil sidde i 

arbejdsgruppen til ”Vejby på Wikipedia”. Så 

gruppen består nu af Niels Jørgen, Anne og 

Margit. 

 

Ad.6. 

Se dagsorden. Kirsten oplyser, at Multi Kulti 

ikke skal fortsætte i Idrætshuset, da der ikke 

kommer ret mange. Kirsten og Anne vil prøve 

at holde det hjemme hos dem privat. Kirsten 

siger, at flygtningene helst vil have kontakt til 

danskere person til person, og der er en gruppe 

unge mænd, som har svært ved at finde sig til 

rette i Vejby, fordi her ikke sker så meget for 

deres aldersgruppe. Niels Jørgen siger, at der 

kommer nogle af dem ret sent om aftenen i 

Fitness; men der er de alene på den tid af 

dagen. Erik kan fortælle, at Maysaas 2 sønner 

har lejet et hus på Gl. Skolevej af Tommy 

maler. Begge sønner studerer, den ene til 

tandlæge i Kbh., og herudover har de begge 

job for at tjene til huslejen.  

 

Ad. 7.1. – 7.8. 

Ad. 7.1. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.2. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Det var en god tur til Spanien for de 34 

fodbolddrenge, der var af sted i efterårsferien. 

Tidligere har turen gået til Italien, og det 
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bliver måske Italien igen til næste år. Ulrik 

efterlyser datoer for hjemmekampe i det 

udsendte fodboldblad; men ellers ros til bladet 

 

Ad.7.5.  

D. 9/11 er der fredags bar igen, og det vil blive 

gentaget igen i januar, denne dato vil komme i 

Vejby Nyt. Arrangementet med vinsmagning 

var en succes. 

 

Ad.7.6. 

Kalkningen af kirken indvendigt påbegyndes 

d. 2/1-19, og arbejdet er forhåbentlig færdigt 

til konfirmationen d. 19/5-19. Alle 

gudstjenesterne vil blive afholdt i Tibirke 

Kirke kl. 10.30, og kirkebilen kan bestilles. De 

kirkelige handlinger vil også blive afholdt i 

Tibirke. 

 

Ad.7.7. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.8. 

Fortsat problemer med lokalerne på 

Trongården, da nogle af lokalerne skal males 

nu, og Ulla har svært ved at få besked på, om 

lokalerne er ledige. Der er fællesspisning d. 

1/11, udflugt til Cirkusmuseet d. 7/11 og 

julefrokost d. 12/12. 

 

Ad.8. 

Workshop om borgerinddragelse i Byrådssalen 

d. 29/10 kl. 19.30. – Næste møde i 

Lokalforeningsrådet afholdes igen i 

Dronningmølle gl. skole. 

 

Ad.9. 

Se dagsorden. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Se dagsorden. 
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Ad.13. 

Hvis der er beløb, som lokalrådet skal betale, 

bedes regningerne afleveres snarest til Lis. 

 

Ad.14. 

Næste møde mandag d. 12/11-18. Julemøde d. 

10/12. Lis vil godt stå for maden igen, og Lis 

inviterer revisorerne. 

 

Ad.15. 

Niels Jørgen får besked på Facebook fra en 

side der hedder ”3210 Vejby”, vist nok startet 

som en protest mod debatten på den 

oprindelige Facebook side. Det er Bill, der har 

startet den. Anne har også set siden. Anne vil 

spørge Bill, om han ikke kan bruge Vejby Net 

i stedet for. Mie har læst et uforskammet 

læserbrev i Ugeposten, der kritiserede ”Unos 

kunstværk” i kedelige vendinger, men det kan 

vi nok ikke gøre noget ved. Anne spørger Erik, 

om det var en ide at skabe kontakt mellem 

Henrik og den sommerhusejer, der gerne ville 

have en sti over Svamemosen, hvis Henrik er 

interesseret i det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


