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Referat fra lokalrådsmøde mandag den 12. 

september 2016, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på 

skolen i Vejby. 

Når lokalrådsmødet er slut fortsættes der med 

møde i stigruppen vedr. kløverstier (ca. kl. 

20). 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde – 

se bemærkninger fra Leila. 
 

2. Meddelelser: Orientering fra mødet i 
flygtningenetværket 1. september i 
byrådssalen (Kirsten og Erik). 
 

3. PR-aktiviteter: Nyt nummer af Vejby Nyt 
er lige uddelt. I bladet er der invitation til 
indvielse af vores kløverstier 24.09.2016, 
kl. 13.00 ved Vejby Gadekær. Deadline for 
næste nummer er fredag den 14. oktober. 
Bent trykker plakater, som han plejer 
(medbringes til mødet og fordeles til 
opsætning). 
 

4. Løbende aktiviteter: Status på vores 
projekter. Viceborgmester Jannich 
Petersen kommer og indvier vores 
kløverstier. Arrangementet planlægges. 
Uno er i gang med mindesmærket for P. C. 
Skovgaard. Hvor skal det placeres? 
 

5. Nye rådssager: Arbejdsgruppen vedr. 
boligbyggeri orienterer om de sidste 
nyheder. 
 

6. Permanente aktiviteter: Loppemarkedet 
er slut for i år. Samlet indtægt fra 
stadepladser blev 2900,00 kr. Beløbet 
indsættes på lokalrådets konto. 
 
 

 

Deltagere: Erik, Citta, Mie, Peiter, Bent, Anne, 

Kirsten, Nanna og Bente. Werner deltog fra 

kl.19.20. 

Afbud fra Niels Jørgen, Eva, Ulla og Gustaf. 

 

Ad. 1. 

Godkendt med rettelserne fra Leila, der er 

sendt ud til alle. 

 

Ad. 2. 

Se dagsorden. Der var møde i 

Lokalforeningsrådet den samme dato, og da 

Citta var forhindret i at deltage, var der ingen 

med fra Vejby i dette møde. – På mødet i 

flygtningenetværket blev den nye 

Flygtningekoordinator Sanne Kok præsenteret. 

Her er 300 flygtninge i kommunen i 

øjeblikket, de 200 er børn, og de 100 voksne 

skal meget gerne i arbejde snarest. Man 

forventer, at der kommer yderligere 62 

flygtninge til kommunen i løbet af efteråret og 

de første måneder i 2017. Lone Møller deltog i 

mødet. Der var ønsker om, at undervisningen 

af flygtningene i Gribskov kommune blev 

flyttet til Gribskov kommune fra Hillerød; 

men det mente Lone Møller ikke var muligt. 

Kirsten var ikke tilfreds med den forklaring, 

der blev givet på dette. Bolig situationen blev 

drøftet igen, da flere af flygtningene ikke har 

råd til at bo i deres nuværende bolig, når 

ydelserne til dem fra det offentlige sættes ned. 

En midlertidig bolig er billigere end en 

stationær bolig, men problemet er, at har man 

først fået en stationær bolig siger loven, at 

kommunerne ikke må flytte dem tilbage til en 

midlertidig bolig. Hvis en flygtning arbejder 

225 timer om året, så trækkes der ikke i 

integrationsydelsen. Det er de samme regler 

som nu gælder for kontanthjælpen. Rikke 

Njust har fået 700.000 kr. til brug til et projekt 

for flygtninge. Rikke vil ansætte en person for 

pengene, der så skal arbejde tæt sammen med 

Sanne Kok. Erik vil sende nyhedsbrevet fra 

Frivilligcenteret til os alle, når han har fået det.  

Lokalrådet er inviteret af ”Projekt: Kendskab, 

viden og tillid” til foredrag i Byrådssalen 

onsdag d. 21/9 kl. 17-19.30 om ”Syrien- fortid 
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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. 
7.7. Skolen. 
7.8. Trongårdsklubben. 
 

8. Kontakt til de øvrige lokalråd og 
lokalforeningsrådet: Indvielse af 
kløverstier i Ramløse (Bente orienterer), 
referat fra møde i lokalforeningsrådet 1. 
september. Brev fra lokalforeningsrådet 
til Hillerød Kommune vedr. flextur. 
 

9. Kontakt til kommunen: Torsten Forsberg 
(vejingeniør) har godkendt vores projekt 
vedr. kløverstier. 
 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 

11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div. 
Nyhedsbreve. 
 

12. Div. Kontakter. 
 

13. Intern administration og økonomi. 
 

14. Næste møde: Forslag: Mandag den 10. 
oktober. 
 

15. Eventuelt. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

og fremtid” med foredrag af Jakob Skovgaard-

Petersen, Lektor og June Dahy, Studielektor. 

Begge fra Institut for Tværkulturelle og 

Regionale Studier. Tilmelding er ikke 

nødvendig. 

 

Ad.3. 

Se dagsorden. Plakaterne deles ud. Erik sætter 

plakater op på opslagstavlen, i Idrætshuset og 

på Trongården, Nanna på Skolen samt gør 

lærerne opmærksomme på hele projektet, Mie 

Børnehaven og skolen i Tisvilde, Citta i Rema 

1000 og Statoil, Lis Stationen og 

Kælderbjergvej, Bente i Tisvilde. – Anne 

orienterer om folderne og informationerne på 

nettet om ruterne. Der kommer en hjemmeside 

på: vejbyliv.dk med link til Kløverstier. Anne 

gør rede for, siden ikke er helt klar endnu. 

Men man vil kunne se den både på 

computeren, I Pad og I Phone. Vedr. 

oplysninger på Endomondo, så har de 

indskrænket samarbejdet med Kløverstier, så 

det er ikke så effektivt som forventet. Kirsten 

siger, at alle tre projekter: Kløverstier, ”Vejby 

en by med udsigt” og ”Vejby Kunst” alle 

fortæller historien om Vejby. Erik oplyser, at 

alle pilene og hovedpælen, der skal stå ved 

Gadekæret, endnu ikke er kommet. Erik har 

rykket for at få det, men fik at vide at der 

måske var 14 dages ventetid, fordi man er ved 

at skulle indvie kløverstier mange steder. 

Kirsten siger, så må vi trykke nogle pile, der 

kan bruges til de originale er kommet. Og med 

hensyn til pælen, så må der bare sættes en 

midlertidig pæl op. Der kommer en 

informationstavle ved Gadekæret og en holder 

til folderne. Indtil videre er der kun bestilt én 

holder til folderne; men det vil være fint med 

flere, der sidder forskellige steder ved ruterne. 

 

Ad. 4. 

Der sendes invitationer og foldere ud til Jakob 

fra Friluftsrådet og Jannich Petersen. 

Herudover invitationer til politikerne i 

Gribskov Kommune, Nordea Fonden og 

Friluftsrådet. Nanna sørger for højtalere fra 

skolen og undersøger, hvor vi kan få strøm til 

dem. Vi må nok stå ved den grønne trekant 
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ved skolens indkørsel og op i indkørslen, da vi 

ikke kan stå ude på vejene. Nanna spørger om, 

det var muligt at lukke P.C. Skovgårdsvej, 

men Werner kan oplyse, at så skal vi søge 

både kommunen og politiet om det, og det kan 

tage tid at få en sådan tilladelse. Erik sørger 

for presenning eller lign. til at dække pælen, 

indtil den skal afsløres. Der skal være 2 borde 

til drikkevarer, flødeboller, salt stænger og evt. 

æbler. Lis, Mie og Bente sørger for indkøb af 

dette samt plastik glas og servietter. Vi regner 

med, at der kommer ca. 100 mennesker. Der 

skal bestilles bluser, kasketter og net. Kirsten 

J. kan evt. gå med og fortælle om 

seværdighederne på den korte tur. Erik 

kontakter Frb. Amts Avis og Ugeposten samt 

Lorry. Der skal sættes ca. 10 flag op i byen. 

Nanna vil sørge for nogle små holdere til flag 

og lign., som skolen har. Der kan sættes ved 

Gadekæret. – Uno har lavet skelettet i jern til 

mindesmærket for P.C. Skovgaard. Uno 

regner med at gøre det færdigt i efterårsferien. 

Placeringen drøftes. Werner mener, at det står 

bedst ved Stationen, hvor folk går forbi. Hvis 

det står på grunden, hvor det gamle Sprøjtehus 

lå, så suser bilerne bare forbi. Andre er bange 

for, at det vil blive udsat for hærværk på 

Stationen, hvor der er ret øde om aftenen. 

Niels Jørgen har skrevet en kommentar til 

placeringen, han synes at det vil stå fint på 

sprøjtehusgrunden, da Niels J. mener, at et af 

P.C. Skovgaards motiver netop er der fra. De 

fleste i Lokalrådet synes, at det står bedst på 

sprøjtehusgrunden p.gr. af chancerne for 

hærværk ved Stationen. Kirsten undersøger, 

om kommunen vil give tilladelse til dette. 

Niels Jørgen gør desuden opmærksom på, at 

der kommer en delegation fra Skovgaard-

museet d. 19/9. Besøget er omtalt i Vejby Nyt. 

 

Ad. 5. 

Niels Jørgen har talt med Jens Rasmussen, der 

oplyste, at lokalplanarbejdet for boliger på 

Tisvildevej 18 var sat i gang, så lokalplanen 

forhåbentlig kan vedtages i det tidlige forår. 

Kommunen vil se på det øvrige i det nye år. 

Jens havde håbet på en lidt klarere melding om 

det; men han var ellers optimist, har fået 80 
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eller leje boliger. Niels J. har også talt med 

borgmesteren for nylig, han lød positiv over 

for projektet. 

 

Ad. 6. 

Se dagsorden. Indtægten lidt mindre end sidste 

år for leje af boder. 

 

Ad. 7.1 – 7.8. 

Ad. 7.1. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7.2. 

En beboer har tilbudt at fælde træet der står på 

Skræderbakken. 

 

Ad. 7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7. 4. 

Niels Jørgen oplyser, at der er givet oplæg og 

prisoverslag på udbygning af Idrætshuset og 

Vejby-hallen. Idrætsrådet vil blive orienteret 

om det i denne måned, hvorefter 

detailplanlægning og jagt på penge til 

projekterne, som også omfatter 

kunstgræsplæne, fortsætter. – Niels J. har 

deltaget på sidelinjen vedr. planen om at flytte 

børnehaven og bygge ud. Der er nyt 

byggemøde i næste uge. – Vedr. trampolin-

sagen, så venter man på en bekræftelse fra 

politiet på at trampolinen alligevel ikke skal 

godkendes, når de er under 1 x 1 meter. Når 

den foreligger ,vil legepladsinspektøren i 

Gribskov kommune sørge for, at 

trampolinerne sættes op igen. 

 

Ad. 7. 5. 

Bent husker os igen på ”Vimmersvej” opføres 

d. 21/10 og 22/10. 

 

Ad. 7.6. 

Menighedsrådene har nu indstillet den præst 

de gerne vil have. Der er opstillingsmøde til 

det nye menighedsråd tirsdag d. !3/9. Tre fra 

det nuværende menighedsråd ønsker at 

fortsætte, men der skal være 7 medlemmer. 
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Ad. 7.7. 

Der har været en samarbejdsdag for eleverne 

fra skolen i Tisvilde og skolen i Vejby, så 

eleverne kunne lære hinanden at kende. Der 

var arrangeret papkasseløb, som alle morede 

sig meget med. Skolen er glad for, at 

børnehaven kommer ned på skolen. 

 

Ad. 7.8. 

Alle aktiviteter er startet op nu. 

 

Ad. 8. 

Lokalforeningsrådet har sendt brev til Hillerød 

kommune med en opfordring til dem, om at 

tilslutte sig ordningen med Flexture, da 

Flexture kun kører til de kommuner, der har 

ordningen. Dette betyder at borgere fra 

Gribskov kommune, der skal til Hillerød ikke 

kan bruge Flexture, hvilket er meget uheldigt, 

da der ofte vil være borgere fra Gribskov, der 

skal til special læger og sygehuset i Hillerød. 

Helsingør er heller ikke tilsluttet 

Flexordningen. Næste møde i Lokalforenings- 

rådet er d. 17/11, Erik og Citta deltager. 

 

Ad. 9. 

Se dagsorden. Erik og Jørn har sørget for 

reglerne for opsætning af skiltene til 

Kløverstierne er overholdt. Vedr. kommunens 

opfordring til at komme med ideer til nye og 

gamle stier, så er der udvalgt 10 strækninger, 

hvor det især drejer sig om stier, der vil sikre 

børnenes skolevej. Man kan se nærmere om 

stierne på kommunens hjemmeside under  Vej 

og Tekniks udv. møde d. 17/8 pkt. 78. 

 

Ad. 10. 

Regionernes budget for 2017 er vedtaget. Det 

er meget betænkeligt, at der skal spares 900 

stillinger på sygehusområdet. Akutklinikken i 

Helsingør vil fortsat være åben fra kl. 9 til 21. 

Der bliver besparelser på natbusserne. 

 

Ad. 11.  

Se dagsorden. 
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Kirsten oplyser, at kommunen har fået 

1.500.000 kr. til en pulje til: ”Gode ideer-kan 

du gøre Gribskov til et bedre sted at bo”. 

Informationsmøde onsdag d. 12 0ktober kl. 13 

til 15 om LAG og FLAG midlerne. Mødet 

afholdes i Fiskeriforeningens lokale – Havnen 

3, Gilleleje. Tilmelding senest mandag d. 10 

oktober til tlf. 91536171 eller e-mail: 

info@lag-halsnaes-gribskov.dk 

Første ansøgningsfrist for både LAG og 

FLAG midlerne er d. 15 december 2016. 

 

Ad. 13. 

Lis har mailet til Torsten Forsberg vedr. 

Kløverstierne, han henviste til Anne-Mette 

Mollerup, og da Lis sendte mail dertil, kom 

der en besked frem ”Anne-Mette træffes først 

igen d. 1/5-17”. Så det var en ommer. 

 

Ad. 14. 

Næste møde vedtaget til mandag d. 10 

oktober. 

 

Ad. 15. 

Kirsten vil gerne vide, om nogle af os kan 

huske, om vi har skrevet til kommunen vedr. 

trafikcikaner på Stationsvej. Vi kan alle huske, 

at vi har talt om det; men husker ikke om vi er 

gået videre med det. Bent har haft det oppe i 

trafikgruppen i Borger og 

Grundejerforeningen, men her mente man 

ikke, at det kunne lade sig gøre, fordi busserne 

skal ned af Stationsvej. 
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