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Referat fra lokalrådsmøde mandag den 9. maj 

2016, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i 

Vejby 

 
0. Konstituering. 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
2. Meddelelser: Integrationsmøde torsdag 

den 12. maj. Hvem deltager? Hele 
lokalrådet inviteres til indvielse af Vejby 
Kunst den 30. maj kl. 10.30 – 11.30. Man 
mødes på Trongården i forhallen. Det 
store kunstværk opstilles på plænen foran 
Trongården. 
  

3. PR-aktiviteter: Deadline for næste 
nummer af Vejby Nyt er 9. maj. 
 

4. Løbende aktiviteter: Status på vores 
projekter. 
 

5. Nye rådssager: Nedsættelse af 
arbejdsgruppe vedr. boligbyggeri. 
Gruppen består på nuværende tidspunkt 
af: Jette Larsen, Niels Jørgen Larsen, Leif 
Nielsen, Ulla Mynster og Susanne Reesing. 
Erik indkalder til det første møde, som 
holdes på Trongården. 
 

6. Permanente aktiviteter: Evaluering af 
generalforsamlingen den 25. april. 
Planlægning af loppemarked 2016. Erik 
udarbejder vagtplan. Stadepladsbestilling 
lørdag den 28. maj kl. 10 – 11 i blok F på 
skolen. 
 

7. Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8) 
7.1. Vejby Borger og Grundejerforening. 
7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park. 

 

Deltagere: Erik, Niels Jørgen, Gustaf, Nanna, 

Peiter og Bente. 

Afbud fra: Mie, Werner, Lis, Anne, Ulla, 

Bent, Eva, Kirsten og Citta. 

 

Ad.0. 

Der sker genvalg af følgende: Formand- Erik, 

kasserer-Lis, næstformand-Citta og sekretær-

Bente. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Se dagsorden. Mødet d. 12/5 holdes i 

fælleslokalet på Nyholmgårdsvej i Annisse. 

Erik deltager, og Kirsten tager formodentlig 

også med. Det er Frvilligcenteret der har 

indkaldt til mødet, og der er mange, der har 

tilmeldt sig dette møde bl.a. nogle politikere. 

Erik læser dagsordenen op og deltagerlisten. 

Lørdag d. 28/5 er der multikulturel fest på 

gymnasiet fra kl. 12 til 16. 

Erik er blevet ringet op af Jens Graumann ang. 

indvielsen af kunstværket, som skolen har 

været primus motor i, og hvor hele lokalrådet 

er inviteret. 

 

Ad.3. 

Leif har sendt mail til alle, hvor han efterlyser  

referatet fra generalforsamlingen, der skal 

være offentlig tilgængeligt inden 14 dage. Vi 

vil bede Kirsten om at lægge referatet ind på 

vores hjemmeside, og spørge hende, om hun 

fremover vil lægge vores referater ind på 

hjemmesiden. Leif spørger også, om han skal 

nedlægge Googlegroup, og vi er enige om, at 

den kan godt nedlægges. 

 

Ad.4. 

Møde d. 11/5 hos Kirsten vedr. projekt ”Kunst 

i Vejby”. Her deltager Erik, Anne, Kirsten, 

Uno og Kirstens mand Ole. Uno og Ole kan 

formodentlig stå for selve udførelsen af 

kunstværket. Vedr. ”Kløverstier” så vil Erik 

og Jørn Nielsen d. 10/5 cykle 7,5 km. ruten og 

finde ud af, hvilke punkter der skal  markeres. 
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7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og 
Saxenkol. 
7.4. VIF. 
7.5. Vejby Forsamlingshus. 
7.6. Menighedsrådet. 
7.7. Skolen. 
7.8. Trongårdsklubben. 

 
8. Kontakt til de øvrige lokalråd og 

lokalforeningsrådet. 
 

9. Kontakt til kommunen. 
 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 

11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div. 
Nyhedsbreve. 

 
12. Div. kontakter: Vedr. fordeling af LAG-

midler – se bilag udsendt til alle den 29. 
april. 

 
13. Intern administration og økonomi. 

 
14. Næste møde: Forslag: Mandag den 13. 

juni. 
 

15. Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

Det samme vil de gøre med 10 km. ruten 

senere i maj måned. Erik ser gerne, at den 

videre proces fra os kan sendes til kommunen 

inden sommerferien. 

 

Ad.5. 

Se dagsorden. Ulla er i øjeblikket ude at rejse, 

så datoen for et møde er endnu ikke aftalt. 

Niels Jørgen efterlyser nogle andre, der vil 

deltage i gruppen. Meget gerne mennesker 

med viden om byggeri. Niels Jørgen har også 

kontaktet skolens leder vedr. dette. 

 

Ad.6. 

Se dagsorden. Generalforsamlingen gik fint, 

der var lidt færre mennesker i forhold til sidste 

år; men sidste år var der også flere fra 

lokalrådet, der deltog. – Vedr. bestilling af 

stadepladser til loppemarkedet d. 28/5, så vil 

Erik og Bente være på skolen og tage imod 

bestillingerne. Nanna spørger om nogle af 

flygtningene evt. kan have en bod, og på den 

måde tjene lidt penge; men så vidt vi ved, må 

de ikke tjene noget, når de får ydelser fra 

kommunen. 

 

Ad.7.1. 

Der er kommet ny referent Mette Buchvald, 

der har sørget for, at møde datoerne er fastlagt 

for det næste år. Datoerne bliver følgende:  

4/9-16 kl. 10.00 færdiggørelse af flag ved 

flagcontaineren. Bestyrelsesmøder 25/10-16, 

17/1-17 og 28/3-17. Generalforsamling d. 

 25/4-17. Bestyrelsesmøde d. 25/4-17. Nanna 

spørger, om de ikke burde lægges ind på 

Vejby Net, og det burde de nok. – Herudover 

drøftede man igen oprettelser af vejlaug på de 

veje, der nu er udlagt som private veje. Gustaf 

er sikker på, at på et eller andet tidspunkt 

kommer der et pålæg om dette fra kommunen. 

Peiter påtaler også, at gadelygterne i deres 

område lyser meget dårligt, og de efterhånden 

er meget gamle. Hvis der er problemer med 

gadebelysningen eller huller i vejen på de 

offentlige veje, skal man gå ind på 

kommunens hjemmeside og skrive det. Nanna 

har anmeldt et hul i vejen på den måde, og det 

blev lavet meget hurtigt, men kommunen 
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ordner ikke noget på de private veje. Vejby 

Borger og Grundejerforening har bedt  

kommunen om et kort, hvor det fremgår hvilke 

veje der er private. 

 

Ad.7.2. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt.  

 

Ad.7.4. 

Er gået i gang med at lave ny bålplads, den 

kommer til at ligge med udsigt mod Ørby og 

fodboldbanerne. Niels Jørgen vil kontakte 

kommunens ”åmænd” og høre, om de kan 

hjælpe med det praktiske arbejde omkring 

bålpladsen, hvor det er meningen, at der skal 

være borde og bænkesæt. Nanna gør 

opmærksom på, at det er klogt, at tøjre 

bordene, så de ikke kan fjernes. -  Der bliver 

Sct. Hans bål i år, hvor alle kan komme ned og 

grille m.m.-  Der er byggeplaner for at få 

bedre faciliteter i Vejbyhallen og Idrætshuset. 

Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal 

samle de forskellige ønsker, som så sendes til 

kommunen. VIF vil også søge fonde m.m. om 

penge til udbygningerne og evt. søge LAG 

midler. - De to nedgravede tramboliner skal 

fremover godkendes ligesom forlystelserne i 

Tivoli. Det er en nyansat i kommunen, der 

mener det er nødvendigt; men de ligger på 

kommunens jord, så kommunen må afholde 

evt. udgifter omkring godkendelsen. 

 

Ad.7.5. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.6. 

Kalkningen af kirken udsættes til næste år 

p.gr.af ansættelse af ny præst. Begge præster 

er sygemeldt for tiden. Der er Menighedsråds-

møder hver tredje onsdag i måneden. 

 

Ad.7.7. 

Eksamen er i gang. Skolen får også en 

udfordring, når der efterhånden kommer flere 

flygtningebørn. 
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Ad.7.8. 

Årsmøde og fødselsdagsfest d. 27/4. 

Kontingentet blev sat op fra 100 kr. til 125. De 

bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev 

alle genvalgt. Lederne af de forskellige 

grupper fortalte om deres arbejde, og om der 

var ledige pladser på holdene. Nogle fra 

bestyrelsen har haft en kaffe, te og kagebod på 

pladsen ved Tisvilde Station, når der var 

loppemarked, og det havde de tjent ca. 5.000 

kr. på, som gik til Trongårdsklubben. 

Herudover er der seniorbio i Tisvilde Bio ca. 

en gang om måneden. 

 

Ad.8. 

Intet nyt. 

 

Ad.9. 

Intet nyt. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Se dagsorden. 

 

Ad.13. 

Intet nyt. 

 

Ad.14. 

Næste møde mandag d.13. juni. Peiter kan 

ikke komme. 

 

Ad.15. 

Niels Jørgen har talt med en mand, der har 

købt en gård i Ørby. Han vil gerne lave 

forskellige aktiviteter for børn og flygtninge. 

Han har selv en syrisk plejedreng. – Vejby 

Fodbold er gået ind i ”Musik i Lejet”, de skal 

stå for camping på fodboldbanen i Tisvilde. – 

Niels Jørgen har talt med en musiker, der 

spiller sammen med Rasmus Nørd, og de vil 

godt spille i Vejby. Niels Jørgen mener ikke, 
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at det kan lade sig gøre i år, måske i 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


