
                                    

Formandsberetning 

til generalforsamlingen i Vejby Lokalråd 

20. september 2021 

 
Igen i år har det ikke været muligt at afholde lokalrådets generalforsamling i april. Sidste år 

måtte vi også på grund af corona flytte den til den 21. september, i år er det så blevet til den 20. 

september. Jeg håber, at alt i 2022 vil være normalt. Det går godt i Danmark, hvor mange er 

blevet vaccineret, men det ser ikke så godt ud i resten af verden. 

 

Siden sidste generalforsamling har vi kun holdt 2 møder. Det var den 5. oktober 2020 og den 

30. august 2021. Herudover har vi været i kontakt med hinanden pr. mail. Så det er begrænset, 

hvad der er at berette. 

 

Efter vores generalforsamling i 2020, hvor Simon Verbik fra Elleville fortalte om planerne for 

byggeriet, modtog lokalrådet et brev fra Leif Nielsen, hvor han opfordrede lokalrådet til at gå 

imod byggeriet, som han mente ville blive en generende og støjforurenende nabo. Vi svarede 

Leif, at vi fandt det vigtigt, at der ville komme tilflyttere til Vejby, ikke mindst af hensyn til 

dagpleje, børnehave og skole samt byens fortsatte udvikling. Vi finder, at projekt Elleville er et 

visionært og spændende byggeri, som vi støtter. Vi kunne derfor ikke opfylde Leifs ønske om 

at gå imod dette byggeri. 

 

Vi har også modtaget et brev fra Ellen Buch-Hansen og Per Jørgensen m.fl. om at få etableret 

en cykelsti fra Rågeleje til Vejby. Dette ønske, som tidligere har været fremsat til kommunen 

med over 700 underskrifter, vil vi gerne støtte. Vi tilføjede, at vi gerne så, at der blev etableret 

en fodgængerovergang ved iskiosken ved Heatherhill. Der er kommet svar fra kommunen, men 

dette ønske, fornemmer vi, ligger lidt langt nede i bunken af ønsker til stier. 

 

Vi har undersøgt mulighederne for at få opsat ladestandere til el-biler i Vejby. Det vil helt 

sikkert komme, men der vil nok gå noget tid. Vi har været i kontakt med både Clever og 

Gribskov Kommune. 

 

I foråret lukkede Bent Madsen sin virksomhed. Det gjorde os lidt urolige, for hvad skulle der 

så ske med Vejby Nyt. Heldigvis kom bladets redaktør Kirsten Mousten med et forslag om, at 

lokalrådet overtog det økonomiske ansvar. Det betyder, at vi betaler alle udgifter vedr. bladet, 

men også at vi får det overskud, som vi håber bliver resultatet. Bent vil stadig have kontakten 

til annoncørerne. Kirsten gør bladet klar til trykning. Bent og Kirsten modtager et honorar for 

deres arbejde. Der skal føres et særskilt momsregnskab for Vejby Nyt. Det arbejde har Michael 

Erichsen påtaget sig. Lis Hansen fortsætter som kasserer med at føre lokalrådets almindelige 

regnskab. Vi har drøftet hvad det overskud, vi håber bladet giver, skal bruges til. Det skal være 

noget til gavn for byen. Vi håber her på generalforsamlingen at få nogle gode ideer. 

 

På vores møde i august planlagde vi 3 arrangementer. 1) Naturens Dag søndag den 12. 

september. 2) Generalforsamlingen den 20. september. 3) Vælgermødet den 1. november i 

forbindelse med kommunalvalget den 16. november 2021. 

 

Til Naturens Dag gik vi på vores kløverstier og sluttede med kaffe/te, vand og kage i 

idrætshuset. Tak til Rema 1000 for div. varer samt til Lis, Bente og Mie for kaffebrygning og 



                                    

kager. Også tak til vores tovholdere Kirsten Jørgensen og Anne Grell. Arrangementet kunne 

heldigvis afvikles i tørvejr. Jeg vil også gerne sige tak til Bakkegården, som hvert år udskænker 

små smagsprøver til en gruppe, som sammen med mig går den blå rute. Det er en god tradition. 

Naturens Dag afholdes hvert år over hele landet den 2. søndag i september. 

Det er ligeledes en tradition, at lokalrådet i samarbejde med Vejby Forsamlingshus hvert 4. år, 

når der er kommunalvalg, holder et stort vælgermøde i forsamlingshuset. Vi har inviteret alle 

de politiske partier/lister der stiller op til valget tirsdag den 16. november 2021. Det plejer at 

være et tilløbsstykke, hvor den store sal bliver fyldt til sidste plads. 

 

Jeg vil slutte med at takke lokalrådets medlemmer samt de foreninger de repræsenterer for godt 

samarbejde. Der skal også lyde en tak til Kirsten Mousten og Bent Madsen samt alle uddelerne 

af Vejby Nyt. Det er et fint blad, som vi er stolte af. 

 

Erik Malling 20.09.2021 

 

 

 


