
                                    

Formandsberetning 

til generalforsamling i Vejby Lokalråd 

mandag den 25. april 2022, kl. 19.00 

 
De 2 sidste generalforsamlinger har ikke været afholdt i april måned, som de burde ifølge  

vedtægterne. På grund af corona måtte de begge udsættes til september måned. Men i år er 

situationen heldigvis blevet så meget bedre, at vi kan afholde vores generalforsamling i april. 

 

På sidste generalforsamling den 20. september 2021 fortalte jeg, at lokalrådet fremover 

overtager det økonomiske ansvar for bladet ”Vejby Nyt”. Det har ikke været uden problemer. 

Det var meget vanskeligt og tog lang tid at få oprettet en ny bankkonto. Både Lis og Michael 

har haft mange samtaler med Nordea før det lykkedes. Det var nødvendigt med en ny konto, da 

regnskabet for Vejby Nyt skal føres som et momsregnskab og ikke må blandes sammen med 

lokalrådets almindelige regnskab. 

 

Vi var så heldige, at lokalrådets næstformand Michael Erichsen påtog sig opgaven med at føre 

dette regnskab. Lis fører stadig vores almindelige regnskab. Michael samarbejdede med 

Kirsten Mousten, bladets redaktør, om opstarten. 

 

Nu har Michael med stor energi og dygtighed fået det til at fungere. Det vil jeg gerne takke 

Michael for. Det er et stort arbejde. 

 

Da udgifterne til trykning af bladet er steget temmelig meget, så må vi hæve prisen for 

annoncerne, for ellers bliver der ikke noget overskud. Vi skulle meget gerne have et overskud, 

så der bliver nogle penge, vi kan dele ud til almennyttige formål. Det har vi taget højde for med 

de vedtægtsændringer lokalrådet har foreslået her på generalforsamlingen under indkomne 

forslag og igen på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. Det er jo sådan ifølge 

vedtægterne, at vedtægtsændringer skal vedtages på 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger. 

 

Det største arrangement lokalrådet har stået for siden sidste generalforsamling er vælgermødet 

i Vejby Forsamlingshus den 1. november 2021. Det var noget af et tilløbsstykke med mere end 

120 deltagere. Der var sammensat et panel, som repræsenterede alle opstillede partier og lister. 

 

Inden mødet havde lokalrådet stillet en række spørgsmål til paneldeltagerne. Der var spørgsmål 

om en visionspulje, de ældres adgang til træningscentre på kommunens plejehjem, om 

bosætning, trafik samt kultur, idræt og fritidsliv. 

 

Der var positive tilbagemeldinger på de stillede spørgsmål. Det blev understreget, at alle i 

panelet fandt det vigtigt at inddrage borgerne i lokalsamfundene i beslutningerne, og at det 

skulle ske, inden beslutningerne var truffet. På spørgsmålet om ældres adgang til 

træningscentrene på kommunens plejehjem var svaret fra et stort flertal, at naturligvis skulle 

man gå tilbage til den gamle ordning, hvor deltagerne selv kunne bestemme, hvornår de ville 

træne. Det var derfor meget tilfredsstillende at Udvalget for Ældre, Social og Sundhed allerede 

behandlede punktet vedr. selvtræner-ordningen på deres møde den 22. februar. Udvalget 

behandler ordningen igen, når administrationen har undersøgt, hvordan det rent praktisk kan 

lade sig gøre. 



                                    

 

Det er rart at konstatere, at det man lover på et vælgermøde ikke bare går i glemmebogen efter 

valget. 

 

Selve kommunalvalget fandt sted den 16. november 2021. Alle kender resultatet. Der var en 

del tumult inden den endelige konstituering, som omfatter alle partier og lister, faldt på plads 

med Bent Hansen som borgmester. 

 

Vejby Lokalråd ser frem til et godt samarbejde med det nye byråd og de forskellige udvalg. 

 

Lokalrådet har drøftet et forslag om ”Biodiversitet i Vejby”. Jeg har foreslået, at vi udnytter en 

del af det grønne område, som man kan få adgang til for enden af Vesterled og 

Trongårdsbakken. Jeg har kontaktet kommunen, som meget gerne støtter initiativer der 

fremmer biodiversitet. Jeg har sammen med Frederik Dahl Rathje fra kommunen besigtiget 

området, som han fandt særdeles velegnet. Det er så tanken at skolen skal inddrages i projektet. 

Vi planlægger at begynde med et mindre område på omkring 200 m2, hvor eleverne fra de 

deltagende klasser kan så blomster og andre planter, som sommerfugle kan lide. Kommunen 

gør jorden klar og hjælper os med projektet. 

 

Nye boliger i Vejby er et stort ønske. Elleville lader vente på sig. Projektet er godkendt af 

kommunen og vil kunne starte så snart idémanden og direktøren Morten Lund trykker på 

knappen. Men på grund af de stærkt sigende priser på bl.a. materialer, så tøver han med at 

igangsætte det spændende byggeri. Der er jo tale om lejeboliger og Morten Lund lægger meget 

vægt på, at huslejen skal være til en pris folk med almindelige indtægter kan betale. Det skal 

ikke være en ”rigmandsgetto”. 

 

Udover grunden hvor Elleville skal bygges, så er der også en grund bag Netto, som i 

kommuneplanen er udlagt til boligbyggeri. Lokalrådet er med initiativ fra Niels Jørgen gået i 

gang med at undersøge, om man evt. kunne få gjort nogle investorer og måske lokale 

håndværkere interesseret i at bygge nogle mindre boliger på dette område. Der mangler børn 

både i skolen og idrætsforeningen. Der arbejdes videre med sagen. 

 

Et andet initiativ som lokalrådet har drøftet og bakker op om er ”lokaldysten”, hvor DGI har 

opfordret kommunerne og de mindre lokalsamfund til at dyste mod hinanden. Alle deltagende 

lokalsamfund skal oprette en gå/løberute og en cykelrute. Det gælder så om at få så mange 

borgere, både børn og voksne, til at gå/løbe eller cykle disse ruter igennem, gerne flere gange. 

Man får point for hver gennemført runde. Det samlede resultat udregnes i forhold til antal 

indbyggere i området. Dysten i Vejby finder sted onsdag den 18. maj 2022 fra kl. 17 – 19. Der 

er ingen tilmelding, man skal bare møde op. Jeg håber rigtig mange vil komme og deltage. 

 

På grund af hele situationen med corona har det ikke været muligt at holde så mange møder, 

men jeg synes alligevel, at vi har fået gennemført nogle spændende arrangementer og taget 

initiativ til nogle nye. 

 

Jeg vil slutte denne beretning med at takke lokalrådets medlemmer og de foreninger de 

repræsenterer for et godt samarbejde. Der skal også lyde en tak for arbejdet med bladet ”Vejby 

Nyt” til Kirsten Mousten og Bent Madsen samt til alle uddelerne af bladet. Det er et blad, vi er 

stolte af. 



                                    

 

Erik Maling, april 2022 

   

 


