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Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag 

den 14. august 2017, kl. 19.00 i blok U på 

skolen i Vejby. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 

2. Meddelelser: Referater fra møder i grønt 
råd samt 1. møde i modtagekorpset vedr. 
flygtninge er udsendt til alle lokalrådets 
medlemmer den 5. august. Er der 
spørgsmål til referaterne? Desuden er 
nyhedsbrev og kalender for august fra 
Frivilligcenter Helsinge udsendt til alle. 
Debat på nettet om flygtninge i den gamle 
børnehave, som skulle have generet 
naboen. Husk kløverstitræf søndag den 
20. august kl. 14 – mødested Vejby 
Gadekær. Meddelelse fra Henrik Lund 
Andersen. 

 
3. PR-aktiviteter: Deadline for indlæg til 

næste nummer af Vejby Nyt er søndag 
den 6. august. Bladene uddeles 2.-3. 
september – Niels Jørgen tager 
Mønge/Unnerup ruten. Anne orienterer 
om vores nye hjemmeside: 
www.vejbyliv.dk 

 
4. Løbende aktiviteter: Hvordan gik turene 

rundt i Vejby om bl.a. maleren P.C. 
Skovgaards tilknytning til Vejby? (Kirsten 
Jørgensen/Niels Jørgen). 

 
5. Nye rådssager: Orientering om busturen 

til Viborg lørdag den 2. september. (Anne 
og Niels Jørgen). Evaluering af 
arrangementet Sankt Hans aften på 
idrætspladsen. Vælgermøde i Vejby 
Forsamlingshus i begyndelsen af 
november 2017. Dato aftales med 

 

Deltagere: Erik, Citta, Niels Jørgen, Gustaf, 

Nanna, Anne, Ulla, Lis, Bent, Kirsten og 

Bente. 

Afbud fra: Mie og Henrik. Werner deltager 

kun fremover, hvis Ulla ikke kan komme. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Der er dialogmøde om National Parken d. 

17/8, samme dag som der er møde om 

folkeskolen. Der er høringsfrist frem til d. 

25/10 om National Parken. Erik har sendt 

meddelelse fra ”Det grønne Råd” til alle vedr. 

Kongernes Nordsjælland. – Kirsten og Maysaa 

har talt med naboen til den gamle børnehave 

om de problemer, der har været. Alt er faldet 

på plads nu, og naboen har været tilfreds med 

mødet. – Der er møde i Flygtningenetværket d. 

7/9 kl. 17-19 i Byrådssalen, Erik læser 

dagsorden op. Erik og Kirsten deltager. – Nyt 

Gribskov holder orienterende møde d. 5/9 kl. 

17-19 i Vejby Forsamlingshus. Erik regner 

med at deltage i mødet. Palle Brun stiller op 

for Nyt Gribskov. – Henrik har sendt brev til 

Erik med besked om hans afbud til mødet i 

dag. Det er blevet bekendtgjort, at Ulrik 

Pilemand nu er formand for Menighedsrådet. 

 

Ad.3. 

Se dagsorden vedr. Vejby Nyt. – Anne 

opfordrer os til at se på vores hjemmeside på 

Vejby Net og komme med kommentarer til 

siden. Vores gamle hjemmeside er endnu ikke 

lukket. Men når vores loppemarkeder er 

overstået, bør den lukkes. 

 

Ad.4. 

Turene rundt i Vejby gik meget fint. Der 

deltog 40 den første aften og 50 den næste. 

Det var en meget god tur, med en god 

orientering om Vejbys historie og P.C. 

Skovgaard. Der deltog ikke så mange lokale 

beboere. Vejby- Tibirke selskabet havde 

inviteret til turen. 

 

http://www.vejbyliv.dk/
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forsamlingshuset. Hvilken ugedag er 
bedst? Rydning af bevoksning på 
Kongehøjen. Kirsten Jørgensen har 
foreslået lørdag d. 9 september kl. 10.00. 

 
6. Permanente aktiviteter: Evaluering af 

vores loppemarked. Vil det fremover være 
muligt at få et samarbejde med skolen? 

 
7. Kontakt til foreningerne: (7.1 – 7.8) 

7.1. Vejby Borger og Grundejerforenig. 
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. 
 

9. Kontakt til kommunen: Lokalrådets 
høringsvar vedr. lokalplan 555.08 for 
boligområde i Vejby Nordvest (Tisvilde Ø), 
som blev vedtaget på sidste møde er 
afsendt til kommunen. De modtagne 
ændringsforslag/indsigelser forventes 
behandlet af byrådet den 9. oktober i 
forbindelse med stillingtagen til planens 
endelige indhold og vedtagelse. Inden 
byrådets behandling behandles sagen af 
Plan- og Miljøudvalget den 18. september 
2017 og af Økonomiudvalget den 2. 
oktober 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 11. 
september. 
 

 

Ad.5. 

Der er 2-3 ledige pladser tilbage i bussen på 

turen til Viborg. Kirsten vil skrive det på 

Facebook. Ikke alle, der har tilmeldt sig, har 

betalt. Anne vil kontakte dem, der ikke har 

betalt endnu. Anne foreslår, at det fremover 

bliver Vejby-Tibirke selskabet, der styrer 

tilmeldinger og betalinger i busture, hvor de er 

involveret, da de har en del erfaring i dette. – 

Det var et fint arrangement Sct. Hansaften. 

Der var nok 100 deltagere, selvom vejret ikke 

var det bedste. – Vælgermødet bliver onsdag 

d. 8/11 kl. 19-22 i forsamlingshuset. Kirsten 

skriver om det i Vejby Nyt og på Facebook. 

Niels Jørgen har fået en liste over politikerne i 

Byrådet, den sender han til Erik. – Vedr. 

rydning af Kongehøjen. Niels Jørgen foreslår, 

at der nedsættes en gruppe, der holder 

Kongehøjen. Niels Jørgen ser gerne, at det 

fremover bliver en søndag i stedet for en 

lørdag, højen skal ryddes, da der næsten altid 

er fodboldkampe for børnene om lørdagen, 

hvor forældrene er tilskuer. Nanna vil sætte en 

meddelelse om det op på skolens opslagstavle. 

 

Ad.6. 

Vedr. loppemarkedet: Kirsten har desværre 

ikke kunne få ret mange forældre med til at 

deltage i loppemarkedet. Nanna foreslår, at 

loppemarkedet bliver om lørdagen ligesom 

markedsdagen. Erik mener, at kommer der 

ikke en lærer, der vil tage sig af det ligesom 

Jørn, så er der ikke noget loppemarked i 2018. 

Kirsten foreslår, at vi slår os sammen med 

gymnastikforeningen, der afholder et 

loppemarked 1 til 2 gange om året, da det har 

været en succes. Det synes Erik er en god ide, 

så han vil sende listerne til 

gymnastikforeningen, over dem der har haft 

stadepladser hos os, når foreningen igen 

arrangerer loppemarked.  

 

Ad.7.1. – 7.8. 

Ad.7.1. 

Intet nyt. 
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15. Eventuelt 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.7.2. 

De 2 huse, der var til salg, er nu solgt, og man 

har undgået, at det ene hus kom på 

tvangsauktion.. 

 

Ad. 7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4.  

Niels Jørgen har skrevet til politikerne i Kultur 

og Idrætsudvalget og søgt om tilskud til de 

forskellige projekter. I øjeblikket venter man 

på byggetilladelse til en shelter og et 

gyngestativ. Ligesom Erik regner Niels Jørgen 

også med, at han deltager i Nyt Gribskovs 

møde i Forsamlingshuset d. 5/9. Niels Jørgen 

vil sende VIFs ønsker til Erik. 

 

Ad.7.5. 

Den planlagte 60 fest måtte aflyses p.gr.af for 

få tilmeldinger. Festen havde været annonceret 

på Facebook. Det orkester, der skulle spille, 

spiller ved fredags koncerten d. 1/9 i Helsinge, 

der vil Bent tage ind og høre dem. 

Arrangementet ”Midt om Natten” er udsolgt d. 

15 og 16 september. Der bliver en ekstra 

forestilling d. 22/9. 

 

Ad.7.6. 

Se pkt. 2. 

 

Ad.7.7. 

Der er en indskolings klasse for autister, og nu 

er der også kommet en udskolings klasse for 

dem. 

 

Ad.7.8. 

Det er svært at få tiderne til at passe sammen 

med Kirkens arrangementer i 

Konfirmandhuset. Det kniber i det hele taget 

med at finde lokaler til de forskellige 

arrangementer. Ulla vil undersøge, om der er 

muligheder i Idrætshuset. Nanna ser gerne, at 

der var flere arrangementer på Skolen; men 

problemet med det vil være, at 

Trongårdsklubbens arrangementer ligger i 

dagtimerne. 
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Ad.8. 

Intet nyt. 

 

Ad.9. 

Se dagsorden. Erik har talt med Leif Nielsen 

om artiklen i Fr.borg Amts Avis. Herefter har 

Erik skrevet til Morten for at høre sidste nyt 

om projektet. Søren Toft Nielsen har svaret 

Erik. Selskabet ejes nu af Søren T.N.s børn, 

der er bosat i Danmark. Der foreligger endnu 

ikke en dagsorden til mødet i Plan-og 

Miljøudvalget d. 18/9. Niels Jørgen har påtalt 

overfor journalisten, der har skrevet artiklen, 

hvor Leif Nielsen udtaler sig, hvorfor hun kun 

omtaler de negative oplysninger om byggeriet, 

og ikke tager de positive udtalelser med som 

f.eks. Lokalrådets. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Omtalt ved sidste møde. 

 

Ad.13. 

Intet nyt. 

 

Ad.14. 

Næste møde mandag d. 11 september. Gustaf 

kan ikke deltage. 

 

Ad.15. 

D. 20/8 går man ture på Kløverstierne. Erik og 

Jørn retter skilte m.m. d. 15/8. Anne og 

Kirsten J. har været rundt og lagt foldere på 

Sct. Helene Centeret m.m. – Niels Jørgen gør 

opmærksom på, vi bør sende en hilsen til Karl 

Terpager (vores tidligere formand), der bliver 

80 år d. 15/8. – Kirsten oplyser, at der er 

”Multi Kulti” aften d. 29/8. Herefter mødes 

man en gang om måneden fremover. Der er 11 

flygtninge i Vejby nu, de vil invitere en 

flygtningefamilie fra Tisvilde og flygtninge, 

der tidligere har boet i Vejby, med til ”Multi 

Kulti” aftnerne.  
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