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Dagsorden til møde i Vejby Lokalråd 
mandag den 2. december 2019, kl. 19.00 i 
blok F på skolen i Vejby. 
Bemærk at mødet holdes i blok F ved 
skolekøkkenet. Mødet varer ca. 1 time, 
derefter er der julefrokost. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 

 
2. Meddelelser: Erik har fået besked 

fra AD-media om, at alt er på plads. 
Der vil blive optaget en film om 
Vejby. Erik kontaktes igen af 
firmaet den 4. december. Filmen 
bliver nok optaget i januar. Husk 
vintersolhvervsbål lørdag den 21. 
december kl. 17.00 

 
3. PR-aktiviteter: Produktionsplan for 

Vejby Nyt 2020. Er udsendt til alle. 
Deadline for første nummer i det 
nye år er lørdag den 11. januar 
2020. Bladene uddeles senest i 
weekenden den 1.-2. februar. 

 
4. Løbende aktiviteter: Evaluering af 

"Nabomøde for nyt 
landsbyboligfællesskab i Vejby" 
(Elleville) torsdag den 21. 
november i Vejby Forsamlingshus. 

 
5. Nye rådssager: Evaluering af 

visionsaften den 14. november 
med Peter Plant og Susse Manthey 
Olsen. Alle forslag og ideer, som 
blev opsat på plancherne, er 
samlet og renskrevet af Nanna. De 
udsendes i første omgang til alle 
lokalrådets medlemmer. 
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6. Permanente aktiviteter. 
 

7. Nyt fra foreningerne (7.1 - 7.8). 
      7.1.Vejby Borger og Grundejerfor- 

      Ening. 
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               
:          og de øvrige lokalråd. Referat fra                       
.          mødet d. 20. november - næste 
           møde afholdes i Valby Forsam- 
           lingshus i februar. 
         

9. Kontakt til kommunen.   
. 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 

11. Danske Landsbyer. 
 

12. Div. kontakter - herunder LAG  
og FLAG. 

       
13. Intern administration og 

økonomi.. Husk at aflevere bilag 
fra 2019 til Lis. 
         

14. Forslag til næste møde: 
Mandag den 20 januar. 
 

15.  Eventuelt. 
 
Jeg er lidt usikker på om næste møde kan 
være den 20. januar. Jeg undersøger, om 
der skulle være møde i menighedsrådet, 
hvis det er tilfældet, så kan vi tage 
lokalrådsmødet den 13. januar. 
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