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Dagsorden til møde i Vejby Lokalråd mandag den 6. 

november 2017 kl. 19.00 i blok U på skolen i Vejby 

 

0.Ulrik Pilemand kommer og orienterer 
om årsagen til at menighedsrådet har 
ekskluderet Henrik Lund Andersen, som 
har været menighedsrådets repræsentant i 
Vejby Lokalråd. Henrik vil være til sted 
under dette punkt. 
 
1.Godkendelse af referatet fra sidste 
møde. 
 
2.Meddelelser:Flygtningenetværksgruppen 
holder møde i byrådssalen torsdag den 9. 
november kl. 18 – 20 Kirsten og Erik 
deltager i mødet. 
 
3. PR-aktiviteter: Næste nummer af Vejby 
Nyt uddeles i weekenden den 11.-12. 
november. Kirsten orienterer om 
produktionsplanen for 2018. 
 
4. Løbende aktiviteter: Planlægningen af 
juletræsfesten søndag den 3. december er 
på plads. Vores overskud fra lokalrådets 
loppemarked er indsat på lokalrådets 
bankkonto. 
 
5. Nye rådssager: Planlægning af 
vælgermødet i Vejby Forsamlingshus 
onsdag den 8. november. Vi drøfter 
aftenens forløb og planlægger nogle 
spørgsmål, som vi kan stille. Bent laver 
navneskilte til de politikere, som skal sidde 
i panelet. Erik sørger for at Bent får 
navnene. På navneskiltet skrives 
partiets/listens bogstav, det bliver for 
langt at skrive partiets/listens navn. 
 
 

 

Deltagere: Erik, Ulrik, Lis, Gustaf, 

Henrik, Ulla, Kirsten, Nanna, Citta, 

Mie, Bent og Bente. 

Fraværende: Niels Jørgen og Anne. 

 

Ad. 0. 

Se dagsorden. Ulrik orienterer om 

sagen. Derefter gør Henrik rede for 

sit syn på sagen. Indtil der er en 

afklaring på sagen, er Ulrik 

menighedsrådets repræsentant i 

Vejby Lokalråd. 

 

Ad. 1. 

Godkendt. 

 

Ad. 2. 

Se dagsorden. Ved sidste møde 

fortalte Lektor Karina Sehested og 

Lise Herslund om deres projekt 

vedr. flygtninge i mindre 

bysamfund. Der var orientering om 

problemer vedr. de flygtninge, der 

er i job. Bl.a. Har det vist sig, at 

Jiyakishan, der arbejdede i Rema 

1000, er holdt op, fordi han får 

mere ud af økonomisk ikke at være 

i job, da hans løn bliver modregnet i 

ydelserne fra det offentlige, og det 

er uheldigt, at det ikke kan betale 

sig at arbejde. Der er fortsat 

problemer med høje huslejer i de 

permanente boliger, som 

flygtningene ikke har mulighed for 

at betale. Der blev drøftet etik og 

moral, når de sociale medier blev 

brugt. Sanne Kock fortalte om sit 

arbejde. Kirsten har lavet en 

skrivelse om flygtningene i Vejby 

vedr. deres bolig og job m.m. Tre 

unge mænd kan ikke længere bo på 

Grøndyssevej. De vil meget gerne 

blive boende i Vejby. Boligen er en 

permanent bolig, hvor der på et 

tidspunkt har boet tre sammen på et 

værelse. Der er 6 værelser i huset, 

så nu er der ledige værelser.  Der er 
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6. Permanente aktiviteter: Kløverstierne – 
Erik orienterer om manglende skilte m.m. 
 
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. Forsamlingshuset. 
7.6. Menighedsrådet. 
7.7. Skolen. 
7.8. Trongårdsklubben. 
 
 8. Kontakt til de øvrige lokalråd og 
lokalforeningsrådet. Citta og Erik 
orienterer fra mødet i lokalforeningsrådet 
den 12. oktober. Næste møde afholdes 15. 
januar 2018. 
 
9. Kontakt til kommunen: Forslag til 
udtalelse vedr. lokalplan 555.08, som er 
udsendt til alle medlemmer af lokalrådet, 
afsendes 31.10.2017 såfremt der ikke er 
kommet indsigelser. Fristen for svar er den 
3. november. Planen er at den ændrede 
lokalplan behandles af Plan- og 
Miljøudvalget den 6. november og i 
Økonomiudvalget den 11.12.2017, med 
endelig beslutning i Byrådet d. 18.12.2017. 
 
 10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 
   11. Danske Landsbyer. Lis har udsendt  
         div. nyhedsbreve. 
                  

12. Div. kontakter – herunder LAG. 
 

      13.Intern administration og økonomi. 
 

14. Næste møde: Forslag mandag den 
4. december. Det er vores 
julemøde. 

 
15. Eventuelt.  

 

 

 
  

mange regler vedr. en midlertidig 

flytning til en permanent bolig. – 

Ulrik her forsøgt at ansætte en 

flygtning, Esther, 8 til 10 timer om 

ugen til rengøring og madlavning; 

men det kunne først lade sig gøre, 

hvis han fik et CVR nr., og det 

ønskede Ulrik ikke. Derefter 

undersøgte Ulrik om Esther kunne 

få et CVR nr., men Kirsten kan 

oplyse, at så kan Esther ikke få 

nogen ydelser. 

 

Ad. 3. 

Se dagsorden. Bladet bliver fortsat 

trykt i Jylland. Kirsten oplyser, at 

produktionsplanen for 2018 ligner 

den fra i år, blot bliver datoerne 

rettet. Planen sendes ud inden jul. 

Der er deadline d.6-7 januar, og 

bladet deles ud d. 27-28 januar. 

 

Ad. 4.  

Ulrik holder tale, når juletræet 

tændes. – Loppemarkedet gav et 

overskud på 3.620 kr. De 2.550 kr. 

var for betaling af boderne, resten 

kom ind ved salg af kaffe og kage. 

 

Ad. 5. 

Se dagsorden. Erik har kontaktet en 

nabo, Freddy, der vil styre lys og 

lyd ved mødet. Johnny og Freddy 

har aftalt at der kommer flere 

mikrofoner. Vi må meget gerne 

stille nogle spørgsmål. Erik 

kommer med forskellige forslag. 

Erik og Citta kan ikke selv stille 

spørgsmål, da de sidder i panelet. 

Erik oplyser, at partierne har dannet 

valgforbund. Der bliver 3 forbund, 

hvilket betyder, at selv om man 

stemmer på et parti, der ikke 

kommer i Byrådet, så går ens 

stemme ikke tabt. 

 

 Ad. 6. 

Erik har cyklet ruterne for at se, 
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hvor der manglede skilte. Et skilt på 

hjørnet af Holløselundvej er blevet 

fjernet 3 gange; men Erik håber at 

det nu er fastgjort, så det ikke er til 

at fjerne igen. Der var fjernet et 

skilt ved interessepunktet om P.C. 

Skovgaard, det vil nu blive sat på 

Simon Simonsens stakit ved siden 

af Forsamlingshuset. Erik mener, at 

der kun er 3 steder, der er 

problemer nu. Der opsættes ekstra 

skilte på kløverpylonen ved 

gadekæret. Erik bestiller skiltene. 

Jørn og Erik sætter skiltene op. 

 

Ad. 7.1. – 7.8. 

Ad. 7.1. 

Ved sidste møde planlægning af 

juletræsfesten. 

 

Ad. 7.2. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7.4. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7.5. 

Julemanden er bestilt til 

juletræsfesten. Henrik spiller, som 

han plejer. 

 

Ad.7.6. 

Reception d. 10/11, hvor Jens 

Anker Jørgensens bog om kirkerne 

udgives og signeres. Jens Anker 

fortæller om bogens tilblivelse, og 

Ulrik Pilemand fortæller om bogen. 

Nanna vil gerne have 2 eksemplarer 

til skolen. Der sættes et nyt 

udhængsskab op ved Præstens 

Mark. Konfirmandhuset skal 

fremover hedde Sognegården. 

Sekretæren- Gitte- får kontor i 

Sognegården. Ulrik vil gerne have 

et møde med bestyrelsen for 
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Forsamlingshuset, hvor der aftales 

regler for brugen af de to huse, og 

reglerne skal så vedtages af de to 

menighedsråd. Kirkens hjemmeside 

fungerer nu. Ulrik vil gerne have, at 

man henvender sig til Ulrik, hvis 

der er problemer vedr. kirken. 

Nanna foreslår, at Menighedsrådet 

melder ud, hvem der sidder der nu, 

og hvilke opgaver de hver især har. 

 

 

Ad. 7.7. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7.8. 

Der er fællesspisning igen d. 15/11 

i Idrætshuset. Spisningen kan 

desværre ikke foregå i 

Forsamlingshuset p.gr.af prisen 

3.000 kr. for leje af huset. 

Trongårdsklubben får dog 

Forsamlingshuset til en langt lavere 

pris, når der danses squaredans hver 

anden uge. Sidste år betalte man 

300 kr., i år er det sat op til 500 kr. 

pr. gang. Bent vil gerne have, at 

Idrætshuset også deltager i mødet 

vedr. regler for Forsamlingshuset 

og Sognegården. Kirsten ved, at det 

bliver dyrt at leje Frændekilde til 

fester m.m. Kirsten og Niels Jørgen 

sidder i bestyrelsen. Kirsten 

oplyser, at Anne Bjørner har fået 

36.000 kr. fra kommunen til 

afholdelse af 3 arrangementer på 

Frændekilde, de skal afholdes i år. 

Det første arrangement er d. 8/11, 

hvor Gribskovkoret synger. Ulla 

har søgt kommunen om tilskud til 

fællesspisningen; men det kunne 

ikke lade sig gøre i år, da pengene i 

den pulje var brugt. Ulla søger igen 

til næste år. 

 

Ad. 8. 

Se dagsorden. Leif har indtil nu 

taget sig af Lokalforeningsrådets 
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hjemmeside. Men da han ikke 

længere er med i Ørby Bylaug, så 

kan han ikke være med i 

lokalforeningsrådet. Lis har 

kontaktet Leif vedr. betaling for 

hjemmesiden. Det er 100 kr. pr. år. 

Vi har betalt. Erik har sendt 

beskrivelse af ”Kongernes 

Nordsjælland” til os. Jette 

Haugaard vil gerne sidde i rådet for 

Kgs. Nordsjælland. Næste møde d. 

15/1-18 afholdes i Villingerød. 

 

Ad. 9. 

Se dagsorden. 

 

Ad. 10. 

Der er valg til Hovedstadsregionen 

sammen med kommunevalget d. 

21/11. 

 

Ad. 11. 

Se dagsorden. 

 

Ad. 12. 

Intet nyt. 

 

Ad. 13. 

Lis vil gerne have evt. regninger 

senest i december. 

 

Ad. 14. 

Julemøde d. 11/12 kl. 19 i Blok F. 

Lis vil gerne stå for maden igen, og 

Lis inviterer revisorerne. 

 

Ad. 15. 

Intet nyt.  
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