Dagsorden
Vedr: Vejby Lokalråd

Dagsorden til møde i Vejby Lokalråd
mandag den 18. marts 2019, kl. 19.00 i
blok U på skolen i Vejby. Henrik LundAndersen deltager i punkt 5.
1. Godkendelse af referat fra sidste
møde.
2. Meddelelser: Sidste nyt fra
lokalsamfundet. Kirsten Mousten
trækker sig ud af Vejby Lokalråd alle har modtaget Kirstens
begrundelse for at trække sig ud.
Kirsten fortsætter med at lave
Vejby Nyt. Husk orienteringsmøde
vedr. suppleringsvalg til
menighedsrådet i Vejby Sogn
mandag den 11. marts kl. 19.00 i
Sognegården.
3. PR-aktiviteter: Der er fundet
afløsere til uddeling af Vejby Nyt.
Henrik kan ikke dele ud i den sidste
weekend i marts, da han er i
Grønland. Bent bedes meddele
firmaet, der trykker bladet, at vi
ønsker bladene anbragt
hensigtsmæssigt i kasserne og at
antal blade skal stå på kasserne.
4. Løbende aktiviteter: Sidste nyt fra
Kildehøjgaard udstykningen.
Orientering fra møde i frivilligt
flygtninge- netværk den 7. marts.
5. Nye rådssager: Henrik orienterer
om prøvevandringerne på
vandreruten "Tisvilde-Vejbyvejen"
og fremtidige planer. Ansøgningen
om 8.000 kr. til Skolekunstprojektet
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er godkendt. Beløbet er indsat på
lokalrådets konto. Efter aftale
overfører Lis beløbet til skolens
konto. Det er skolen, der styrer
økonomien, da det er skolens
elever, der udfører projektet, som
endnu ikke er fastlagt. Jens
Graumann drøfter projektet
nærmere med skolen.
6. Permanente aktiviteter:
Planlæggelse af generalforsamling
den 29. april i Vejby
Forsamlingshus. Inden
generalforsamlingen kommer Jette
Haugaard og fortæller om
Nationalpark Kongernes
Nordsjælland. Drøftelse af
dagsorden og valg. Der skal
vælges et nyt medlem i stedet for
Kirsten. På valg er Bente og Erik
samt suppleanterne Anne og Mie
og revisorerne.
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. Trongårdsklubben.

8. Kontakt til lokalforeningsrådet og
de øvrige lokalråd. Citta deltager i
mødet i Tisvilde den 30. april.
9. Kontakt til kommunen.
10. Kontakt til Hovedstadsregionen.
11. Danske Landsbyer: Lis har
videresendt div. nyhedsbreve til
lokalrådets medlemmer.
12. Div. kontakter - herunder LAG og
FLAG.
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13. Intern administration og økonomi:
Lis orienterer om regnskabet for
2018, som uddeles til alle på
generalforsamlingen sammen med
mødets dagsorden.
14. Næste møde: Forslag: Mandag den
15. april.
15. Eventuelt.
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