Dagsorden
Vedr: Vejby Lokalråd

Dagsorden til møde i Vejby Lokalråd mandag
den 12. juni 2017, kl. 19 i blok U på skolen i
Vejby
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Meddelelser: Vejby Nyt for juni – juli –
august 2017 er uddelt. Nanna tog
Mønge/Unnerup ruten denne gang –
tager Niels Jørgen den til september? Der
bliver problemer med Rågeleje Camping
ruten 2.-3. sept. da uddelerne er ude at
rejse. Hvem kan tage den rute? (kan evt.
deles i 2). Kløverstitræf søndag den 20.
august kl. 14.00 – man mødes ved
Kløverpælen ved gadekæret. Citta og Erik
skal til møde med Sanne Kok og en
medarbejder fra kommunen vedr.
beskæftigelse af flygtninge den 7. juni –
kort orientering fra mødet.
3. PR-aktiviteter: Anne orienterer om den
nye hjemmeside www.vejbyliv.dk
4. Løbende aktiviteter: Evaluering af
afsløringen af mindesmærket for P. C.
Skovgaard den 5. juni 2017.
5. Nye rådssager: Drøftelse af lokalrådets
fokuspunkter for 2017 – Forslag: 1)
Planlægge og arrangere et vælgermøde i
Vejby Forsamlingshus op til
kommunalvalget den 21. november 2017.
2) Revidere og ajourføre pjecen
”Velkommen til Vejby”. 3) I samarbejde
med frivillige hjælpere sørge for at holde
bevoksningen på Kongehøjen nede. 4)
Støtte og deltage i arrangementer i
forbindelse med fejringen af
landskabsmaleren P. C. Skovgaards 200
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års fødselsdag. Vi vil også arbejde videre
med vores fokuspunkter fra tidligere år,
som omfatter: Udgivelse af Vejby Nyt,
bevarelse og etablering af stier, arbejde
for bedst mulig integration af byens
flygtninge, opfølgning på de 3. projekter:
Vejby Kunst, Vejby – en by med udsigt og
kløverstier, støtte aktivitetsskabende
tiltag, fortsat støtte boliggruppens
arbejde og samarbejdet med andre råd og
foreninger.
Bustur til Skovgaardmuseet i Viborg
lørdag den 2. september. Der vil være en
deltagerbetaling som ikke overstiger 200
kr. Vi regner med tilskud fra
menighedsrådet, Vejby-Tibirke Selskabet
og Vejby Lokalråd. Hvor meget kan
lokalrådet bidrage med?
Sankt Hans bål på idrætspladsen den 23.
juni – Årets ildsjælepris uddeles – forslag
gives til Niels Jørgen. Skal der følge en lille
gave med? Der skal udformes et diplom.
(Det er nok en opgave for Kirsten).
6. Permanente aktiviteter: Vagtplan til
loppemarkedet er udarbejdet – men der
mangler hjælpere. Der er problemer med
at få forældre/elever til at hjælpe. Der
arbejdes på sagen. Problemet skulle gerne
være løst inden 1. loppemarkedsdag
søndag den 11. juni.
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. Forsamlingshuset.
7.6. Menighedsrådet.
7.7. Skolen.
7.8. Trongårdsklubben.
8. Kontakt til de øvrige lokalråd og
lokalforeningsrådet.
9. Kontakt til kommunen: Lokalplan 555.08
for Vejby Nordvest (Tisvilde Ø) er
godkendt af byrådet, den sendes nu til
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høring.
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 14.
august 2017.
15. Eventuelt.
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