
Dagsorden                                                               Side 1 

Vedr: Vejby Lokalråd  
 

 
Dagsorden til møde i Vejby Lokalråd mandag 

den 9. januar 2017 kl. 19.00 i blok U på skolen 

i Vejby. 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
2. Meddelelser: Ny konstitueringsaftale i 

Gribskov Byråd. Vindere af julequizzen i 
Vejby Nyt blev ? Møde i 
flygtningenetværket 12. januar kl. 19 – 21 
i byrådssalen – hvem deltager? 

 
3. PR-aktiviteter: Deadline for næste 

nummer af Vejby Nyt er 8. januar 2017. 
Bladet uddeles 28.-29. januar. 

 
4. Løbende aktiviteter: Nye foldere til 

kløverstierne er trykt. De opbevares på 
skolens bibliotek hos Nanna, der sørger 
for at folderboksen ved gadekæret altid 
indeholder foldere. Stigruppen får ved 
lejlighed det antal foldere, som efter 
aftale skal lægges på nogle aftalte steder. 
Det bliver nok først aktuelt til foråret. Uno 
arbejder på mindesmærket for P. C. 
Skovgaard, som skal opstilles ved Bent 
Madsens hus, der hvor det gamle 
sprøjtehus lå. Der skal holdes indvielse i 
forbindelse med 200 året for P. C. 
Skovgaards fødsel den 4. april 2017. Der 
skal i samarbejde med Vejby-Tibirke 
Selskabet planlægges forskellige 
arrangementer i Vejby, nok både søndag 
den 2. april og tirsdag den 4. april. Niels 
Jørgen arbejder sammen med Christian 
Friis om planlægningen. Niels Jørgen 
orienterer om, hvor langt man er 
kommet, og vi drøfter hvordan lokalrådet 
kan bidrage. Forsamlingshuset skal også 
inddrages i planlægningen. Der kan evt. 
nedsættes en lille arbejdsgruppe. Kan 

 

Deltagere: Erik, Citta, Werner, Mie, Henrik, 

Niels Jørgen, Gustaf, Bent, Kirsten, Lis, Anne 

og Bente. 

Nanna deltog fra kl. 19.50, fordi hun var til 

møde på skolen. 

Afbud fra Eva. 

 

Erik bød alle velkommen i det nye år og 

specielt velkommen til Henrik, som er den nye 

repræsentant i Lokalrådet for Menighedsrådet. 

Henrik er formand i Menighedsrådet. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Der er ingen udvalgsposter til 

Socialdemokraterne og Nyt Gribskov i den 

nye konstitueringsaftale. – Alle er enige om, at 

Kirsten selvfølgelig må få orlov fra Lokalrådet 

i forbindelse med hendes søns operation. Vi 

ønsker held og lykke med operationen !!! 

Kirsten vil lægge dette referat ind på vores 

hjemmeside, og herefter vil Bente lægge 

referatet ind. Kirsten vil vise Bente, hvordan 

det skal gøres. – Vinder af julequizzen blev 

Jørn Kølbæk og Sofie og Josefine Boesen. – 

Mødet i flygtningenetværket d. 12/1 her 

deltager Erik og Kirsten. Der er møde igen d. 

26/1, men her kan Kirsten ikke deltage. – Erik 

har set, at der er affaldsindsamling i Vejby d. 

2/4, så Erik vil høre, om det kommer til at 

falde sammen med festligheder til minde om 

P.C. Skovgaard. Niels Jørgen regner kun med, 

at der bliver noget d. 4/4 og vil orientere 

yderligere under pkt. 4. – Der er fastelavnsfest 

i Vejbyhallen d. 26/2, her skulle 

planlægningen være på plads. – Der er en 

ledig bolig til flygtninge i ”Den gamle 

børnehave”. Planen er, at der først flytter en 

familie ind i februar. 

 

Ad.3. 

Erik vil gerne have mulighed for at aflevere 

det sidste til Vejby Nyt om et par dage, så det 

sidste fra vores møde kan komme med, selv 

om der var deadline d. 8/1, Kirsten siger, at det 
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man nå at orientere om planerne i det 
kommende nummer af Vejby Nyt? Eller 
kan det vente til næste nummer, der 
plejer at komme lige omkring 1. april. 
Dette nummer kunne måske rykkes frem 
til udsendelse sidst i marts? Sagen drøftes 
med Kirsten Mousten. Skal nytårskuren 
udsættes til næste år? Der efterlyses en 
bolig til en flygtningefamilie, som i 
øjeblikket bor i Helsinge, men som gerne 
vil flytte til Vejby. Desuden efterlyses et 
godt værelse til en ung mand, som også 
gerne vil flytte til byen. Skulle I blive 
opmærksom på en bolig eller et værelse, 
så kan henvendelse ske til Kirsten 
Mousten eller Erik.  
 

5. Nye rådssager: Niels Jørgen og Erik har 
haft møde med den nye direktør for 
Tisvilde Ø, som hedder Morten 
Boesgaard. I mødet deltog også Thomas 
Jung, der skal være en slags lokal 
ambassadør for projektet. Desuden har 
Erik holdt møde med Jens Rasmussen, 
som nu er helt ude af projektet, der er 
overtaget af Søren Toft-Nielsen. Jens har 
afleveret listen med navnene på alle, der 
har ladet sig skrive op som interesserede 
beboere i byggeriet på Tisvildevej 18, til 
Søren. Der vil muligvis blive udsendt 
nærmere information i januar/februar. 
Når der er noget nyt vil boliggruppen og 
lokalrådet blive holdt orienteret. 

 
6. Permanente aktiviteter: Tilskud til 9. 

klasses tur til London i vinterferien. 
Lokalrådet plejer at give 100 kr. pr. 
deltager, som tak for klassens hjælp til 
vores loppemarked. Kan vi gøre det igen 
denne gang? 

 
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. 

er i orden. Henrik vil gerne have, at datoen for 

festlighederne for P.C. Skovgaard omtales i 

dette blad, da det næste blad først udkommer 

lige inden d. 4/4, og så kan det være vanskeligt 

at planlægge, hvis man gerne vil deltage. Erik 

skriver om det i det indlæg, han har i Vejby 

Nyt, og Kirsten har også nævnt det i bladet. 

Kirsten oplyser, at Tisvilde Nyt har fast 

deadline d. 10 i den måned bladet udkommer, 

og det kunne måske også være en ide med 

Vejby Nyt. Kirsten har nogle kopier af 

produktionskalenderen med. Kirsten lover at 

sende den til os alle. 

 

Ad.4. 

Se dagsorden. Uno har indkøbt alt til 

mindesmærket for P.C.Skovgaard, men der er 

ikke kommet fiberbeton på endnu. – 

Nytårskuren bliver udsat indtil videre. – Erik 

og flygtningefamilien fra Skræderbakken har 

været ude og se på et værelse til den unge 

mand, der gerne vil flytte til Vejby, men med 

husleje, varme og el. forbrug, vil det blive 

samme pris, som det han bor i nu. – Niels 

Jørgen orienterer om forberedelserne til P.C. 

Skovgaards fødselsdag, som han er i gang med 

sammen med Chr. Friis fra V.-T. selskabet. 

Hvis mindesmærket sættes op d. 4/4, vil Niels 

Jørgen foreslå, at højtideligheden starter der 

kl. 15.00, og man derfra går ned til 

mindepladen for P.C. Skovgaard, hvor Niels 

Jørgen og Chr. Friis vil bede Jens Anker 

Jørgensen (tidl. Rektor på Helsinge 

Gymnasium) om at holde et lille indlæg om 

P.C. Skovgaard enten ude ved mindepladen 

eller inde i Forsamlingshuset afhængig af 

vejret. Derefter kan man gå ind i 

Forsamlingshuset, hvor der kunne være et glas 

champagne eller lign. Skovgaards museet 

uddeler Skovgaard medaljen den dag til en 

kendt kunstner, så der kommer ingen derfra til 

Vejby. Niels Jørgen og Chr. Friis synes, det er 

bedre med en større højtidelighed en gang til 

sommer, hvor Niels Jørgen har fået tilsagn fra 

foredragsholdere fra Skovgaards Museet og 

Hirschsprungs Samling, så datoen for dette 

arrangement vil være afhængig af, hvornår 

foredragsholderne kan. På samme dag kunne 
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7.7. Skolen. 
7.8. Trongårdsklubben. 

 
8. Kontakt til de øvrige lokalråd og 

lokalforeningsrådet – herunder invitation 
til møde indkaldt af Niels Henriksen, som 
pr. mail er udsendt til alle. 
 

9. Kontakt til kommunen. 
 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 

11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt 
nyhedsbreve til alle. 

 
12. Div. kontakter. 

 
13. Intern administration og økonomi: Har vi 

fået hele vores tilskud til projektet ”Vejby 
– en by med udsigt”? 

 
14. Forslag til næste møde: Mandag den 6. 

februar 2017. 
 

15. Eventuelt.  
 
Med venlig hilsen og godt nytår 
Erik. 

 

 

 

 

 

 

 

man også arrangere en lille tur rundt i Vejby, 

hvor man kunne se nogle af de motiver, som 

Skovgaard har malet. Turen kunne Niels 

Jørgen og Kirsten J. stå for. Evt. kan der også 

arrangeres en heldagstur med bus fra Vejby til 

Skovgaard Museet og rundvisning i Viborg 

Domkirke. Niels Jørgen har undersøgt, hvad 

bussen vil koste for en hel dag, ca. 12.000 kr., 

hvilket Werner synes lyder til at være en 

meget god pris. Henrik vil undersøge, om 

Menighedsrådet evt. vil være med i 

arrangementet, hvis der også er kirkebesøg. 

Chr. Friis vil sende meddelelse ud til alle 

medlemmerne i V.T. selskabet, der er de 700 

medlemmer sommerhusejere, og Niels Jørgen 

har sendt et indlæg til Vejby Nyt til Kirsten. 

Niels Jørgen vil arbejde videre med foredrag 

og bustur. 

 

Ad.5. 

Se dagsorden. Så snart der er nyt i byggesagen 

får vi besked. Projektet på Tisvildevej 18 

ligger i kommunen til godkendelse, og der 

skulle ikke være nogen problemer i en 

godkendelse til den del af projektet; men 

byggeriet kan formodentlig først gå i gang 

efter sommerferien. Det vides ikke om hele 

”Tisvilde Ø” projektet vil blive godkendt. 

Niels Jørgen oplyser, at den nye lov siger, at 

flytter man landzonejord til byzone, skal man 

finde et tilsvarende stykke byzonejord, der 

flyttes til landzone. Det kan muligvis blive et 

problem. 

 

Ad.6. 

Der er enighed om, at der fortsat gives 100 kr. 

pr. elev/deltager fra loppemarkederne til deres 

rejse. Det er fortsat deres lærer Jørn, der er 

primus motor i at tilrettelægge hjælpen fra 

eleverne. 

 

Ad.7.1 -7.8. 

Ad. 7.1. 

Kirsten vil gerne vide, om det er Borger- og 

Grundejerforeningen, der står for fældningen 

af træerne i Sandgraven. Det er der ingen, der 

kender noget til. Kirsten vil kontakte Torsten 

Forsberg vedr. dette. Bente gør opmærksom 
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på, at den lille sti fra Gl. Skolevej langs med 

Sandgraven op til kirkegården snart er groet 

helt til på det første stykke af stien. (Det er 

eftermødet blevet oplyst, at det er kommunen 

der har fældet træerne i Sandgraven). 

 

 

 

Ad.7.2. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

VIF arbejder videre med byggeprojekter til 

hallen, legeplads og shelter. Vil også prøve at 

arrangere Sct. Hans fest igen i år. 

 

Ad.7.5. 

Bent har annulleret datoen til nytårskuren. Vil 

undersøge om forsamlingshuset er ledigt d. 

4/4. De sidste skilte vedr. interessepunkterne 

på kløverstierne er opsat på forsamlingshuset, 

Vejby Station og Gribskov Efterskole. Tak til 

Johnny og Erik Nørgaard. 

 

Ad.7.6. 

Henrik takker for medlemskab i Lokalrådet. 

Der er oprettet et koordinationsudvalg med 

medlemmer fra Vejby og Tibirke 

menighedsråd. Her er man enige om, at der 

skal slås en stilling op på 50% til at besætte 

Nias stilling, da det vil være den bedste 

løsning for de to sogne. De arrangementer, der 

kommer i foråret, vil blive annonceret i Vejby 

Nyt. Menighedsrådet og Ulrik Pilemand 

ønsker at åbne kirken mere mod samfundet –

især lokalsamfundet. Der var møde i 

Konfirmandhuset lørdag d. 7/1, hvor bl.a. 

præsten orienterede om sig selv, sine tidl. 

ansættelser og sine visioner. 

 

Ad.7.7. 

Nanna kommer lige fra møde på skolen, hvor 

hun har fået følgende oplysninger. 

Fritidsklubben bliver nu bygget ud, så 

børnehaven kan flytte ind. Nanna viser 
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tegningerne for udbygningen på den store 

skærm i klasselokalet, og oplyser at vi kan se 

tegningerne på skolens hjemmeside. Niels 

Jørgen viser på tegningen, hvordan man 

ønsker hallen skal bygges ud. Der bliver 

indskolingsklasse/specialklasse både i Vejby 

og Tisvilde. 

 

 

 

Ad.7.8. 

Der er lokaleproblemer for Trongårdsklubben 

på Trongården. Trongårdsklubben har fået 

anvist den tidligere ”billardstue” til deres 

aktiviteter; men kommunen afholder flere og 

flere af deres møder i ”billardstuen”, så det er 

vanskeligt for Trongårdsklubben at få plads til 

deres aktiviteter. Henrik vil forsøge at lave en 

prøveordning, hvor klubben kan bruge 

Konfirmandhuset. Der er foredrag d.8/2 kl. 14-

16, hvor Mie fortæller om en rejse til 

Phillippinerne. Arrangementerne vil så være 

for alle, også dem der ikke er medlem af 

Trongårdsklubben, så længe det foregår i 

Konfirmandhuset. Der bliver en bustur i 

foråret, der går til Skibsmuseet i Helsingør og 

med frokost i Humlebæk på ”Barbettes 

Gæstebud”. 

 

Ad.8. 

Mail til os alle fra Niels Henriksen 

Nordsjællands Naturskole med henblik på at få 

ansat en naturvejleder med løntilskud fra 

Friluftsrådet. – Der er møde i kommunen d. 

12/1 om kollektiv trafik, Lokalforeningsrådet 

sender et par medlemmer til mødet. 

 

Ad.9. 

Møde d.26/1 vedr. flygtninge og 

beskæftigelse, tilmelding d. 23/1. Erik deltager 

i mødet. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Intet nyt. 
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Ad.12. 

Intet nyt. 

 

Ad.13. 

Anne har fået en mail vedr. projektet ”Vejby – 

en by med udsigt” der giver tilsagn om, at vi 

vil modtage pengene snarest i 2017. Uno har 

fået penge til sine indkøb. Anne har lovet Lis 

at komme med et udførligt regnskab. Der er 

27.000 kr. tilovers; men Anne vil gerne se på, 

om der skal laves forbedringer f.eks. på 

Kløverstierne. Anne deler regnskaberne op ud 

fra projekterne. Der er 8.000 kr. tilbage fra 

projektet ”Vejby en by med udsigt”. Lis vil 

prøve at have regnskabet klar til næste møde. 

 

Ad.14. 

Næste møde mandag d.6/2 kl.19.00. 

 

Ad.15. 

Nanna vil dele Vejby Nyt ud på Unnerup 

ruten. Niels Jørgen oplyser, at der følger kort 

med adresser med bladene. Bladene ligger i 

Eriks garage i bundter. – Niels Jørgen har talt 

med en dame, der bor nede ved den lille 

parkeringsplads ved gadekæret. Hun er meget 

ked af den container, der står der til tøj, fordi 

der ofte står plastikposer ved siden af 

containeren. Erik vil kontakte Torsten 

Forsberg, og bede om at få den flyttet over til 

Netto, hvor de andre containere står. (brev 

med kopi til alle rådsmedlemmer er afsendt til 

Teknisk Forvaltning) – Kirsten har set, at der 

er blevet gravet fibernet ned til Ørby. Kirsten 

spørger, om vi kender noget til det, da hun 

gerne selv vil have fibernet; men vi har ikke 

hørt noget om det.  
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