
 
 

Formandsberetning til Vejby Lokalråds 

generalforsamling mandag den 29. april 2019 

kl. 19.00 i Vejby Forsamlingshus 

 
Vejby Lokalråd holdt stiftende generalforsamling i 1989, så denne generalforsamling er nr. 30. 

 

Siden sidste generalforsamling har vi holdt 10 møder i lokalrådet. Dertil kommer en række 

andre møder og arrangementer, som repræsentanter fra lokalrådet har deltaget i, så flere af os 

har faktisk haft ret travlt. 

 

Sidste år havde vi i forbindelse med vores generalforsamling besøg af Søren Toft-Nielsen, som 

fortalte om Kildehøjgaard udstykningen. På vores møde i maj 2018 udtalte lokalrådet sig til 

den nye lokalplan 555.10. Planen er ændret i forhold til den første lokalplan. Der er nu tale om 

rækkehuse i ét plan. Den første lokalplan var nok mere spændende, men der er absolut tale om 

nogle dejlige boliger. Søren Toft-Nielsen samarbejder nu med ejendomsmæglerfirmaet 2E 

bolig projektsalg, som har købt den halvdel, som Jens Rasmussen tidligere ejede. Der blev i 

løbet af 2018 solgt flere boliger, men det gik for langsomt. Der er mange interesserede, men 

folk vil ikke eje, de vil leje. Derfor har man ændret strategi. De solgte boliger er købt tilbage, 

og man leder nu efter en investor, som vil købe alle 62 boliger og leje dem ud. 

 

Den 31. maj 2018 blev ungdomsboligerne på Bakketoppen indviet. Der er indrettet 8 store 

boliger i den tidligere børnehave. Det er Godhavn, der fører tilsyn med de unge. Der var åbent 

hus for interesserede borgere fra Vejby lørdag den 8. september, hvor man kunne snakke med 

de unge samt pædagogerne fra Godhavn. De unge i ungdomsbofællesskabet er mellem 18 og 

25 år. Det er ikke meningen, at de skal bo der i flere år. De skal sluses ud i samfundet og lære 

at klare sig selv. 

 

Det nye byråd har besluttet, at de vil holde dialogmøder i de enkelte lokalsamfund, hvor man 

vil høre hvilke problemer og ønsker man har. Det første lokalsamfund, hvor denne mødeform 

skulle afprøves, var Vejby. Dialogmødet blev holdt på skolen i Vejby den 30. august. De fleste 

byrådsmedlemmer var til stede, og rigtig mange beboere fra Vejby var mødt op. Lokalrådet 

havde  samlet en del spørgsmål og ønsker sammen bl.a. via vejbynet, men det var også muligt 

at fremsætte ønsker og stille spørgsmål på selve mødet, hvor de tilstedeværende blev delt op i 

grupper. Et vigtigt punkt på mødet var en fremtidssikring af idrætten i Vejby og Tisvilde. 

Desværre skulle der spares så meget, at de 4 mio. der var sat af til kunstgræsbane og udvidelse 

af idrætsfaciliteterne i Vejby blev sparet væk. Senere har man lovet, at vi får en kunstgræsbane, 

men det bliver tidligst  i 2020. Der var ønske om oprettelse af en landsbypulje, hvor 

landsbyerne kan søge midler til forskellige projekter. Der var forslag om etablering af en 

rundkørsel ved krydset Åmosevejen, Kildevej og Tibirkebro. Der var ønsker om renovering af 

fortove og veje. Etablering af nye stier og vedligeholdelse af de gamle. Det blev også nævnt, at 

det er en farlig ind- og udkørsel til skolen på P.C. Skovgårdsvej. Der var enighed om, at 

stationsbygningen er en skændsel for byen. Det bør der gøres noget ved. Senere har lokalrådet 

erfaret, at Bjørn Olsen, som ejer stationsbygningen, har rettet henvendelse til kommunen om at 

få tilladelse til at indrette 5 boliger i bygningen. Dette ønske har lokalrådet støttet ved en 

skriftlig henvendelse til kommunen. 

Efter dialogmødet og en henvendelse fra en vejbyborger, som ønskede en fartgrænse på 40 

km/t i hele byen, bad lokalrådet  om et møde med udvalget for ”Udvikling, By og Land”, for at 



 
 

drøfte trafikforholdene i byen. Mødet blev holdt på rådhuset med deltagelse af formanden for 

udvalget Pernille Søndergaard og et par medarbejdere fra forvaltningen. Man havde forståelse 

for de forbedringer vi ønskede, men gjorde opmærksom på at der ikke var penge på budgettet i 

år. Fra lokalrådet deltog Nanna Juel-Jacobsen, Ulrik Pilemand og undertegnede.  

 

Hvert år den anden søndag i september måned arrangerer Friluftsrådet ”Naturens Dag”. 

Lokalrådet besluttede, at vi ville deltage. Emnet i 2018 var ”bevægelse i naturen” , så det var 

oplagt, at vi benyttede vores kløverstier til arrangementet. Der var deltagere til alle 4 ruter. Vi 

startede fra ”Kløverpælen” ved Vejby Gadekær og sluttede med kaffe og hjemmebagt kage i 

idrætshuset. Det var et fint arrangement med mange deltagere. 

 

Et af lokalrådets fokuspunkter er en revision af pjecen ”Velkommen til Vejby”.  Den nye pjece 

blev færdig i januar 2019. Den er primært beregnet til tilflyttere, men kan også ses på 

biblioteket, i idrætsforeningen og på nettet. (www.vejbyliv.dk). Den er ligeledes uddelt til 

områdets ejendomsmæglere og Vejby Vandforsyning, som sender den til nye forbrugere. Efter 

trykningen er der sket en ændring vedr. oplysningerne om ”Hjertestartere i Vejby”. 

Hjertestarteren ved  Rema 1000 er nu tilgængelig hele døgnet og ikke kun i butikkens 

åbningstid. 

 

Jeg har i Vejby Nyt omtalt et forslag fra Hanne og Lars Nielsen vedr. forbedring af 

kløverstierne. Vi har i lokalrådet drøftet deres forslag.  Vi tager inden sommerferien kontakt 

med forslagsstillerne, for  at drøfte deres idé og ved selvsyn se på forholdene. Det er imidlertid 

vanskeligt at ændre på de ruter kløverstierne følger. De er godkendt af kommunen og 

Friluftsrådet, og kan ikke ændres uden en ny godkendelse. Desuden er det både dyrt og 

vanskeligt at etablere en sti over Svanemosen. 

 

Et andet projekt jeg vil omtale er ”Skolekunst i Vejby og Tisvilde”. Det er et projekt som vi 

samarbejder med Jens Graumann og Sankt Helene Skole om. 5. klasserne på skolen i Vejby har 

siden 2015 arbejde med idemodeller, som er udført i stor størrelse og opstillet på plænen foran 

Trongården. Det er på nuværende tidspunkt endnu ikke fastlagt, hvad emnet for dette års 

projekt skal være, men det er tanken at 5. klasserne både i Vejby og Tisvilde skal arbejde med 

projektet, som vi har fået bevilget 8.000 kr. til. Projektet styres af Jens Graumann og lærere fra 

skolen.  

 

Det nyeste projekt som lokalrådet samarbejder med Vejby Menighedsråd om er ”Tisvilde – 

Vejbyvejen. Det er Henrik Lund-Andersen, der er initiativtager til denne pilgrimsrute, som er 

afprøvet ved flere vandringer her i foråret. I forbindelse med det store Sankt Hans arrangement, 

vil der være mulighed for at vandre en del af ruten inden bålet tændes på idrætspladsen. Det 

kommer der nærmere besked om i næste nummer af Vejby Nyt, som uddeles i begyndelsen af 

juni. Ved en vandring i juli vil pilgrimsruten ”Esrum – Tisvildevejen” blive sammenkoblet 

med den nye rute. Man vil så slutte i Vejby, hvor der vil blive en andagt samt spisning.  

 

Jeg vil slutte denne beretning, så den ikke bliver alt for lang. Men jeg vil henvise til Vejby Nyt, 

hvor jeg i hvert nummer skriver om de ting lokalrådet beskæftiger sig med. 

 

Til sidst skal der lyde en tak til alle lokalrådets medlemmer for deres arbejdsindsats i det 

forløbne år. Der skal også lyde en tak til uddelerne af Vejby Nyt samt til Kirsten Mousten og 

Bent Madsen, som står bag udgivelsen af bladet. 



 
 

 

 

 


