Dagsorden
Vedr: Vejby Lokalråd

Dagsorden til møde i Vejby Lokalråd mandag
den 22. oktober 2018, kl. 19.00 i blok U på
skolen i Vejby
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Meddelelser: De sidste nyheder fra
lokalsamfundet. Deadline for næste nummer af
Vejby Nyt var 7. oktober. Bladet uddeles i
weekenden den 10.-11. november.
Invitationen til juletræsfesten i Vejby
Forsamlingshus 1. søndag i advent (2.
december) bringes i bladet. Festen forløber på
samme måde som sidste år. Kirsten lægger
invitationen ind på facebook. Erik orienterer
pressen.
3. PR-aktiviteter: Produktionsplan for Vejby
Nyt 2019 fremlægges af Kirsten.
4. Løbende aktiviteter: Sidste nyt vedr.
Kildehøjgaard udstykningen - der bliver færre
lejeboliger end man havde regnet med, så alle
der er skrevet op til en lejebolig, kan ikke få
deres ønske opfyldt. Man anbefaler i stedet at
købe, hvilket økonomisk er mere fordelagtigt.
5. Nye rådssager: Gennemgang af pjecen
"Velkommen til Vejby", som Kirsten om
muligt i den færdige udgave har mailet ud til
os alle. Forslag om forlængelse af
pilgrimsruten "Esrum - Tisvildevejen over
Ørby og Vejby. Henrik Lund-Andersen har
været i kontakt med Rigmor Westh Baagøe,
der synes det er en god idé. Ulrik Pilemand er
orienteret om forslaget, da menighedsrådet vil
blive inddraget i projektet. Ulrik og Henrik vil
orienterer om planerne. (Henrik inviteres til
dette punkt). Vejby på Wikipedia arbejdsgruppen består foreløbig af Niels
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Jørgen og Anne Grell - der er plads til flere.
6. Permanente aktiviteter: Sidste Nyt vedr.
flygtninge situationen. Flygtningekoordinator
Sanne Kok slutter sit arbejde med udgangen af
2018. Kommunen har ikke forlænget
ansættelsen. Det er meget kedeligt. Skal vi
ændre vores MultiKulti-arrangementer?
7. Nyt fra 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. Menighedsrådet.
8. Kontakt til lokalforeningsrådet og de øvrige
lokalråd: Referat fra mødet den 24. september.
9. Kontakt til kommunen: Enighed om det nye
budget - skattestigning på 0,8%. Holbohave
bevares. VIF får kunstgræsbane, der etableres
en rundkørsel på Kildevejen. De sidste 2 ting
sker nok i 2020/21.
10. Kontakt til Hovedstadsregionen.
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div.
nyhedsbreve.
12. Div. kontakter - herunder LAG og FLAG Fordeling af penge til godkendte projekter er i
mail udsendt til lokalrådets medlemmer.
13. Intern administration og økonomi.
14. Næste møde: Forslag: Mandag den 19.
november. Julemøde og julefrokost kan evt.
fastlægges til mandag den 10. december.
15. Eventuelt.
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