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Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag 

den 3. april 2017, kl. 19.00 i blok U på skolen 

i Vejby. 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
2. Meddelelser: Henvendelse fra Lise 

Herslund, professor ved Københavns 
Universitet. Lise er i gang med et 
forskningsprojekt omkring flygtninge 
boligplaceret i mindre byer og hvordan 
man kan få dem til at blive. Kirsten og Erik 
mødes med Lise og en kollega den 29. 
marts. Der orienteres fra mødet. 
Der er Multikulti i idrætshuset den 29. 
marts kl. 19.00. Afskedsreception for 
skoleleder Helle Postholm 30. marts kl. 
15. 
 

3. PR-aktiviteter: Nyt nummer af Vejby Nyt 
er netop uddelt. Fin omtale af P. C. 
Skovgaard arrangement. Niels Jørgen 
sørger for at arrangementet omtales i 
pressen. Generalforsamling, loppemarked 
og Torvedag i Vejby er også omtalt. 
 

4. Løbende aktiviteter: Tirsdag den 4. april 
kl. 15 holder Vejby Lokalråd og Vejby-
Tibirke Selskabet 200 års fødselsdag for 
vores berømte landskabsmaler P. C. 
Skovgaard. Vi mødes ved mindetavlen på 
Stationsvej 18, hvor Niels Jørgen byder 
velkommen og fortæller om mindetavlen, 
derefter går vi ind i forsamlingshuset, 
hvor fhv. rektor Jens Anker Jørgensen 
fortæller om P. C. Skovgaard. Niels Jørgen 
orienterer om det videre forløb i 
forsamlingshuset. 
 
 

 

Deltagere: Erik, Citta, Gustaf, Bent, Nanna, 

Lis, Mie, Werner og Bente. 

Afbud fra: Henrik, Eva, Kirsten og Niels 

Jørgen. Uden afbud Anne. 

 

Ad. 1. 

Godkendt. 

 

Ad. 2. 

Se dagsorden. Lise og hendes kollega Dorthe 

talte med Kirsten og Erik den 29. marts om 

eftermiddagen desuden talte de ved mødet d. 

29/3 om aftenen med Wesam ( Wasims bror). 

Wesam og hans familie vil gerne flytte til 

Vejby. De bor på nuværende tidspunkt i 

Helsinge; men de mener, at det vil være 

nemmere for dem at falde til i et lille samfund 

som Vejby, som de kender godt gennem 

Wasim. Lise og Dorthe var glade for at tale 

med Wesam. De talte også med flere af de 

andre flygtninge fra Vejby. Erik regner med, 

at når forskningsprojektet er færdigt, får Erik 

og Kirsten det tilsendt. – Centerrådet på 

Trongården har konstitueret sig. Inger Juel- 

Jakobsen er valgt som formand, og Inger er 

også sekretær. Carsten Hansen fortsætter som 

repræsentant for beboerne. – Der deltog 

mange i Helle Postholms afskedsreception. 

Erik deltog og havde en flaske vin med fra 

Lokalrådet. Rie Gudmund-Høyer Sørensen er 

ansat som ny skoleleder. Rie tiltræder d. 1/5-

17. – Der blev indsamlet 230 kg. skrald i 

Vejby af 15 indsamlere søndag d. 2/4. – Der er 

problemer med at få flyttet mindesmærket for 

P.C. Skovgaard, som Uno har lavet. Uno 

havde rekvireret en vognmand; men han var 

bange for, at mindesmærket gik i stykker, hvis 

han flyttede det, så Uno vil forsøge, at få 

Bjørn til at sende en vogn, der kan klare 

opgaven. Erik siger, mindesmærket er meget 

flot. Det står oppe, hvor Uno bor på Godhavn 

ved den gamle smedje, og vi er velkomne til at 

tage op og se det. Det skal senere indvies ved 

et særligt arrangement. 

 

Ad. 3. 

Ugeposten har ikke omtalt minde -
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5. Nye rådssager: Der er intet nyt fra Tisvilde 
Ø. 
 

6. Permanente aktiviteter: Lokalrådets 
generalforsamling mandag den 24. april i 
Vejby Forsamlingshus drøftes. På valg er: 
Bente, Erik, Mie, Anne samt revisorerne 
Jette, Jørn og Karl. Bent medbringer 
plakater, som fordeles til opsætning. 
Stadepladsbestilling til loppemarkedet 
lørdag den 20. maj  kl. 10 – 11 (Bente og 
Erik?) 
 

7. Kontakt til foreningerne 87.1 – 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: Møde i 
lokalforeningsrådet tirsdag den 18. april – 
hvem kan deltage? 
 

9. Kontakt til kommunen: Orientering fra 
Sanne Kok vedr. flygtninge kontaktgruppe. 

 
10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 

 
11. Danske Landsbyer: Lis har videresendt div. 

nyhedsbreve. 
 

12. Div. kontakter. 
 

13. Intern administration og økonomi. 
 

14. Næste møde: Forslag: Mandag den 1. maj. 
 

15. Eventuelt. 
 

 
 

 

højtideligheden for P.C. Skovgaard selv om 

Niels Jørgen har sendt et notat ind til dem om 

dagen. Fr.borg Amts avis har omtalt det, og 

det omtales også på Gribskov Netavis og så 

selvfølgelig i Vejby Nyt. Desuden er det 

omtalt i Tisvilde Nyt og Chr. Friis har sendt en 

mail ud til alle medlemmer af Vejby-Tibirke 

Selskabet. 

 

 

Ad. 4. 

Se dagsorden. Programmet for 

mindehøjtideligheden for P.C. Skovgaard er 

på plads. Niels Jørgen regner med, at han kl. 

ca. 15.00 vil modtage besked fra Skovgaard 

Museet om, hvilken kunstner der har modtaget 

Skovgaard prisen. Chr. Friis vil vise slides 

med malerier af Skovgaard. Nanna har købt 

nogle plakater og nogle postkort med motiver 

af Skovgaard og en lille bog, som hun vil 

lægge frem i forsamlingshuset. Nanna vil 

gerne have hjælp til at transportere plakaterne 

fra skolen hen til forsamlingshuset. Citta vil 

hjælpe Nanna. Chr. Friis har købt vin til Jens 

Anker Jørgensen. Vinen og forsamlingshuset 

samt annoncen i avisen betales af de 3500 kr., 

Vejby-Tibirke selskabet fik til arrangementet 

fra kulturpuljen. Niels Jørgen har sendt afbud 

til efterskolens generalforsamling, der finder 

sted senere på dagen; men Erik skal være 

dirigent, så han er nødt til at komme. 

 

Ad. 5. 

Intet nyt. 

 

Ad.6.  

Revisorerne og Erik, Mie og Bente er villige 

til genvalg. Erik vil spørge Anne, om hun også 

vil lade sig genvælge. Sanne Kok starter 

mødet inden generalforsamlingen med at 

fortælle om sit arbejde. Plakaterne til 

generalforsamlingen og loppemarkedet 

fordeles til opsætning: Erik hænger op på 

Trongården og på opslagstavlen ved 

Forsamlingshuset, Mie i børnehaven, 

fritidsklubben og opslagstavlen i Ørby, Citta 

på tanken og Rema 1000, Bent hos 

tømmerhandlen og frisøren samt i idrætshuset 
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og i forsamlingshuset, Lis på Stationen, 

Kælderbjergvej og hos Bendix, Nanna på 

skolen og Bente i nogle af busskurene. Når 

plakaterne for generalforsamlingen tages ned, 

sættes plakaterne til loppemarkedet op. Her 

hænger Mie foruden op på skolen i Tisvilde og 

på opslagstavlen i Tisvilde, og Bente hænger 

op på Holløse, Godhavn og Tisvilde Station. 

Erik regner ikke med, at Jørn kommer med 

elever i år, der laver kaffe og kage, da Jørn 

muligvis stopper om et år som lærer. Erik og 

Bente kommer lørdag d. 20/5 på skolen, hvor 

der kan bestilles stadepladser. 

 

Ad.7.1. til 7.8. 

Ad. 7.1. 

Skal have generalforsamling d. 25/4. 

 

Ad. 7.2. 

Der har været generalforsamling. Der var flere 

der gerne ville sidde i bestyrelsen, så den er 

blevet større. Citta har sendt papirerne til 

Gustaf fra paraplyforeningen for 

grundejerforeningerne. Gustaf har givet Viggo 

dem. Viggo kendte godt foreningen, som er 

opstået i den tidl. Græsted-Gilleleje kommune; 

men Vejby Borger- og Grundejerforening 

ønsker ikke at være med. Citta har fået 

referatet fra paraplyforeningens 

generalforsamling. 

 

Ad.7.3. 

Så vidt vides er der ingen grundejerforening 

mere, der er kun en kasserer. Eva har skrevet 

på Facebook, at der ikke er en bestyrelse i 

øjeblikket. Bent siger, at der er en 

grundejerforening mere her i byen, som vi 

ikke kender til. Erik mener, at det kan være 

husene på Femgårdsvej. Nanna googler det på 

sin telefon; men det viser sig at være de 6 nye 

boliger ved Stationen, Stationsvej 33 til 47. 

Formanden hedder Martin Toft Sørensen og 

står på adressen Stationsvej 33; men der bor 

Anne og Preben Gyring til leje, så vi får ikke 

klarhed over, hvordan Martin T.S. kommer ind 

i billedet. Lissi, som selv bor i nr. 47 har 

senere oplyst, at han bor i nr. 43, så der er en 

fejl på nettet. 
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Ad. 7.4. 

Bent ringede til Niels Jørgen i starten af 

mødet, da vi ikke kunne forstå, at han ikke var 

kommet. Det viste sig, at Niels Jørgen havde 

sendt besked både til Erik og Bente med afbud 

og besked på, hvad han gerne ville have taget 

op i Lokalrådet. Desværre havde Erik og 

Bente ikke set Niels Jørgens besked, da de 

begge havde været på nettet d.d.; men 

muligvis inden mailen var sendt, Erik så sent 

som kl. 18.00. Erik vil videresende Niels 

Jørgens mail til resten af lokalrådet. 

 

Ad.7.5. 

Der har været generalforsamling. Peiter 

Sørensen er valgt som nyt medlem. 

Bestyrelsen er så fuldtallig. Ramløse spiller 

”Midt om natten” til september. 

 

Ad.7.6. 

Der er valgt en 50% præst. Den nye præst får 

kontor i Konfirmandhuset. Menighedsrådet vil 

gerne have flere arrangementer i 

Konfirmandhuset, så Henrik vil drøfte med 

repræsentanter for forsamlingshuset, om der 

bliver interesse sammenfald i nogle af 

arrangementerne. 

 

Ad. 7.7. 

Se under pkt. 2 ang. ny skoleleder. Der er lavet 

en ny skulptur på skolen, der skal sættes op d. 

26/4 foran Trongården. Det er endnu ikke 

besluttet, hvor skulpturen, der står der nu, skal 

flyttes hen. 

 

Ad. 7.8. 

Der er generalforsamling, som holdes i 

forsamlingshuset d. 26/4. Den 7/6 er der 

bustur til Arbejder-museet med spisning i den 

gamle cafe, der er tilknyttet museet, og 

bagefter går turen videre til Amager 

Strandpark, hvor man spiser og drikker 

medbragte kager og kaffe. 

 

Ad. 8. 

Se dagsorden. Der er ingen der melder sig til 

at deltage i mødet. Erik prøver, om han kan nå 
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Ad. 9. 

Erik er kontaktperson for flygtningene i 

Vejby. Flygtningene bliver spurgt, når de 

kommer til Gribskov Kommune, om de vil 

have en lokal kontaktperson. Ascent har sendt 

indbydelse til møde og foredrag d. 20/4 til 

Erik. Erik har sendt indbydelsen videre. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad. 12. 

Leif Jacobsen har meddelt at han går ud af 

LAGs bestyrelse. Leif efterlyser et andet 

medlem fra Gribskov Kommune, da der helst 

både skal sidde medlemmer fra Halsnæs og 

Gribskov i bestyrelsen. Rikke Njust – 

Gribskov - er næstformand i LAG, og Peter 

Plant – Halsnæs – er formand. 

 

Ad.13. 

Intet nyt. 

 

Ad.14. 

Næste møde mandag den 1/5-2017. 

 

Ad. 15. 

Werner efterlyser nyt om venligboligen på 

Frændekildegård. Erik mener, at der flytter 

nogle ind til maj.  
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