
Vejby Lokalråd 

  
Et par dage efter lokalrådets generalforsamling modtog jeg desværre et par lidt kedelige 

meddelelser. 

 

Den første var at Gribskov Kommune, der skriver, at de meget gerne støtter projekter der fremmer 

biodiversiteten i kommunen, og som jeg havde en aftale med, meddelte mig, at der ikke var flere 

penge på kontoen, så de kunne alligevel ikke hjælpe lokalrådet med vores projekt. Det eneste de 

kunne gøre, var at give os lov til at benytte græsarealet nord for Vejby til vores projekt. 

 

Der er så to muligheder. Vi kan udskyde projektet til næste år og søge udvalget om at sætte penge af 

i næste års budget, eller vi kan prøve selv at skaffe pengene. Jeg prøver den sidste mulighed, men 

det skal gå stærkt, da ansøgninger om støtte både fra Det Grønne Hus og fra Musik i Lejet skal 

indsendes i første halvdel af maj måned. 

 

Nanna Juel-Jacobsen, som er skolens repræsentant i lokalrådet, har fået kontakt med to 

interesserede lærere, som sammen med deres klasser gerne vil deltage i projektet. 

 

Den anden lidt kedelige meddelelse kom fra Vejby Borger-og Grundejerforening, som på deres 

generalforsamling har besluttet, at de fremover ikke vil støtte bladet Vejby Nyt med et fast beløb, 

som de ellers har gjort i mange år. Man havde på lokalrådets generalforsamling, hvor regnskabet for 

de 2 sidste numre fra 2021 blev fremlagt, set, at der var et overskud på ca. 14.000 kr. 

Men siden er prisen for trykning og forsendelse af bladet steget kraftigt, så hvis lokalrådet skal have 

mulighed for at få bladet til at give et overskud, så må vi sætte annonceprisen op. 

 

Det kan tilføjes, at bladet hverken giver mere eller mindre overskud, end det har gjort hele tiden. 

Det er først nu da lokalrådet har overtaget det økonomiske ansvar og vi lægger regnskabet åbent 

frem, at man tydeligt kan se, hvordan det forholder sig. Tidligere er det Bent Madsen, som har haft 

det økonomiske ansvar. Her er bladet bare gået ind i virksomhedens almindelige drift. 

 

Erik Malling 6.05.2022 


