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Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag 

den 9. oktober 2017, kl. 19.00 i blok U på 

skolen i Vejby 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
2. Meddelelser: Influenzavaccination på 

Trongården onsdag den 4. oktober kl. 
13.30 – 15.00, Gribskov Kulturfestival 
lørdag den 21. oktober kl. 10 – 16 i 
Helsinge Hallen, gratis entré – alle er 
velkomne. Vejby Gymnastikforening 
holder stort indendørs loppemarked i 
Vejbyhallen søndag den 29. oktober kl. 10 
– 14. Se nærmere oplysninger i Vejby Nyt. 

 
3. PR-aktiviteter: Deadline for næste 

nummer af Vejby Nyt er søndag den 8. 
oktober. Hvordan går det med vores nye 
hjemmeside? 

 
4. Planlægningsmøde vedr. juletræsfesten 

aftales med de forskellige deltagende 
foreninger. Meddelelse om 
arrangementet skal bringes i næste 
nummer af Vejby Nyt, som uddeles 11.-
12. november. Juletræsfesten finder sted 
1. søndag i advent (3. december 2017). 

 
5. Nye rådssager: Planlægning af 

vælgermøde onsdag den 8. november kl. 
19 – 22 i Vejby Forsamlingshus. Erik 
orienterer om tilmeldingen. Ansøgning fra 
Vejby-Tibirke Selskabet v/Chr. Friis om 
støtte til bogudgivelse om kirkerne i Vejby 
og Tibirke. Bogen skrives af Jens Anker 
Jørgensen. Man søger om et beløb på 
5.000 kr. 
 
 

 

Deltagere: Erik, Citta, Mie, Gustaf, Lis, Ulla, 

Nanna, Henrik og Bente. 

Afbud fra: Bent, Niels Jørgen, Anne og 

Kirsten. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Se dagsorden. – Man kan bestille stadepladser 

til Gymnastikforeningens loppemarked. 

Nærmere oplysninger i Vejby Nyt. 

Stadepladserne koster 100 kr. 

 

Ad.3. 

Se dagsorden. – Erik vil gerne have, at hvis vi 

synes noget mangler på vores nye 

hjemmeside, så giver vi Anne eller Erik 

besked. - Nanna deler bladet ud denne gang. 

Nanna oplyser, at nogle af postkasserne på 

ruten er meget svære at finde. Nanna vil tage 

billeder af de steder, hvor der er problemer. 

Og hvis alle skal have bladet, så er der ikke 

blade nok, så der skal bestilles nogle flere. 

 

Ad.4. 

Se dagsorden. – Erik har været til et lille 

formøde med Viggo vedr. juletræsfesten. Vil 

indkalde til et møde senere med alle 

foreningerne til den endelige planlægning. 

Kirsten sætter den samme side i Vejby Nyt 

som sidste år blot med de korrekte datoer. 

 

Ad.5. 

Alle partier der stiller op til Byrådet – i alt 13 

– har fået indbydelse til vælgermødet. 

Partierne er positive; men de fleste har endnu 

ikke besluttet, hvem fra partierne der deltager. 

UngtGribskov sender Søren Recinella, og fra 

Venstre kommer Bent Hansen, der bor i 

Mønge. Erik vil gerne have, vi holder et kort 

møde d. 6/11, så den endelige planlægning kan 

komme på plads der. Citta vil godt sidde med i 

panelet og styre politikernes taletid. Herudover 

skal der være en, der går rundt med 

mikrofonen. Citta vil gerne have, at politikerne 

får et eksemplar af Vejby Nyt den aften. Erik 
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6. Permanente aktiviteter. 
 

7. Kontakt til foreningerne: (7.1 – 7.8) 
7.1. Vejby Borger og Grundejerforening. 
7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park. 
7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og 
Saxenkol. 
7.4. VIF. 
7.5. Forsamlingshuset. 
7.6. Menighedsrådet. 
7.7. Skolen. 
7.8. Trongårdsklubben. 
 

8. Kontakt til de øvrige lokalråd og 
lokalforeningsrådet. 
 

9. Kontakt til kommunen: Lokalplan 555.08 
for boligområde i Vejby Nordvest (Tisvilde 
Ø) er vedtaget i Plan- og Miljøudvalget 
den 18. september med følgende 
ændringer: At de 3 mest østligt 
beliggende blokke i hhv. område 2 og 
område 4 (6 blokke i alt), højst må bygges 
i et plan. At facader udføres i et materiale 
og en kvalitet som er langtidsholdbar. (6 
for – A,C,G,V+Å, 1 imod DF). Planen 
behandles på byrådsmødet den 9. 
oktober. Denne besked er udsendt til alle 
medlemmer af lokalrådet og 
boliggruppen. Den nye kommuneplan 
udskydes til første halvdel af 2018, der 
bliver således bedre tid til at høre borgere 
og erhvervsliv. 

 
10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 

 
11. Danske landsbyer: Lis har udsendt div. 

nyhedsbreve. 
 

12. Div. kontakter – herunder LAG. 
 

13. Intern administration og økonomi. 
 

14. Næste møde: Forslag: Mandag den 6. 
november. 

 
15. Eventuelt.  

kan oplyse, at alle politikere, der sidder i 

Byrådet, altid får bladet. – Vedr. bogen om 

kirkerne i Vejby og Tibirke. Vi har desværre 

ikke råd til at give 5.000 kr. til udgivelsen af 

bogen; men flere af lokalrådsmedlemmerne vil 

selv være interesseret i at købe den. Henrik 

foreslår, Chr. Friis kan spørge ”Musik i Lejet”, 

om de vil give et tilskud. Nanna vil gerne købe 

bogen til skolens bibliotek. 

 

Ad.6. 

Niels Jørgen har sendt mail til os vedr. pasning 

af Kongehøjen. Det fremgår, at det ikke er 

kommunens opgave at passe højen, kun hvis 

der graves i højen eller lign. Erik vil kontakte 

Ebbe og Kirsten J., så de sammen kan tage 

kontakt til Chr. Lundberg evt. skriftligt. Erik 

har talt med Simon, der har været på 

Kongehøjen og rydde noget mere. Erik ved 

ikke, om Annes venner har kørt affaldet fra 

rydningen væk. – Erik har sendt referat til os 

fra Flygtningenævnets møde og bemærkninger 

fra Sanne Kok. Kirsten og Erik deltager i 

møderne. 

 

Ad. 7.1. – 7.8. 

Ad.7.1. 

Næste møde d. 24/10. 

 

Ad.7.2. 

Der er flyttet 2 familier ind med børn i de 

huse, der er blevet solgt. Det er noget nyt, at 

der er kommet børn i Melhøj Park. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Niels Jørgen har sendt mail til alle, her 

fremgår det, at der skal bruges 12-15 mio. til 

kunstgræsbane, klubhusudbygning og 

haludbygning, og kommunen har bevilliget 2 

+ 2 mio. i 19 og 20, så der er lang vej igen. 

Erik oplyser, at Fitness har penge, som de vil 

skyde ind i udbygningen af idrætshuset. 

Kunstgræsbanen skulle være sikret. 

Kommunen har endnu ikke givet tilladelse til 

bygning af legeplads og shelter. 
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Ad.7.5. 

Vælgermøde d. 8/11, kommunevalg d. 21/11 

og juletræsfest d. 3/12. 

 

Ad.7.6. 

Mie har været i tårnrummet på kirken og læse 

referatet fra mødet i Menighedsrådet, og 

Henrik orienterer fra Menighedsrådet. 

 

Ad.7.7. 

Lokalerne til børnehaven og ombygningen af 

SFOen er blevet indviet. Erik og Kirsten J. 

tager nogle af eleverne med på 2 af 

kløverstiruterne torsdag den 12. oktober. 

 

Ad.7.8. 

Niels Jørgen har sagt ja til nogle af 

Trongårdsklubbens arrangementer kan foregå i 

Idrætshuset. Der bliver fællesspisning d. 

25/10, og det arrangement er allerede 

overtegnet. Maden kommer fra ”Madvognen”. 

Kommunen giver tilskud til fællesspisning ved 

andre arrangementer, så Ulla vil undersøge, 

om Trongårdsklubben også kan få det. 

Stavgængerne skal på bustur d. 26/10. 

 

Ad.8. 

Møde i Lokalforeningsrådet d. 12/10. Erik og 

Citta deltager. Mødet afholdes i Annisse i 

stedet for Helsinge Fjernvarmecentral, da Leif 

er gået ud af ”Ørby Bylaug” og derfor heller 

ikke kan være med i Lokalforeningsrådet. 

Kommunen har lagt Lokalforeningsrådet ind 

under ”Det grønne dialogforum”, hvilket 

medfører at der nu er flere foreninger med, når 

der er møde med politikerne. 

 

Ad.9. 

Se dagsorden og Niels Jørgens mail til os. 

Kom ikke med på Byrådsmødet d. 9/10 efter 

bygherrens ønske. Citta vil gerne have, at det 

undersøges, om det er korrekt, at det er 

administrationen, der har sagt nej til den 

videre udbygning af ”Tisvilde Ø”, for det er 

ikke administrationens opgave, det er 

politikernes. Niels Jørgen vil gerne have, at 

boliggruppen kontakter ”Tisvilde Ø” gruppen, 
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opkøbte areal. Niels Jørgen har desuden 

erfaret, at det der står i kommuneplanforslaget 

som grund til at afvise planerne i forhold til 

grundvand m.v. kun er delvis korrekt. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12.  

Intet nyt. 

 

Ad.13. 

Intet nyt. 

 

Ad.14. 

Næste møde mandag d. 6/11. 

 

Ad.15. 

Ulla vil gerne vide om Vejbynet fortsætter. 

Erik siger at indtil videre fortsætter det. Ulla 

ved, at man kan bruge Vejby Liv i stedet for. 

Citta vil gerne have sin I Pad med til møderne. 

Nanna vil undersøge om det er muligt. Nanna 

har efterfølgende sendt denne vejledning: 

1. Log på Google eller anden 

internetserver. 

2. Vælg GK-PUBLIC. 

3. Vælg sms eller google-mail. 

4. Oplys nummer eller mailadressse. 

5. Du vil nu modtage password, som er 

din adgang til nettet. 
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