Referat

Side 1

Vedr: Vejby Lokalråd
Deltagere: Erik, Citta, Mie, Niels Jørgen,
Bent, Nanna, Anne, Ulla, Lis og Bente.
Afbud fra Gustaf.
Fraværende: Kirsten og Henrik.
Niels Jørgen skal gå kl. ca. 20.
Ad.1.
Godkendt.
Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag
den 11. september 2017, kl. 19.00 i blok U på
skolen i Vejby
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Meddelelser: Nyhedsbrev og kalender fra
Frivilligcenter Helsinge for september er
udsendt til alle. MultiKulti
grillarrangementet blev aflyst. Næste
MultiKultiarrangement er den 26/9 – alle
er velkomne.

Kun få deltagere deltog i vores
kløverstitræf den 20. august. Husk
Kongehøjen skal trimmes lørdag den 9.
september kl. 10. Orientering fra
NytGribskovs møde i Vejby
Forsamlingshus tirsdag den 5. september
kl. 17 – 19 (alle er velkomne).
3. PR-aktiviteter: Nyt nummer af Vejby Nyt
er netop uddelt. Bent har fået trykt bladet
et nyt sted. Vores hjemmeside
www.vejby-loppemarked er opsagt.
Hvordan går det med den nye
hjemmeside www.vejbyliv.dk? Skal vi
fortsætte med www.vejbynet.dk? Margit
Kildevang ønsker sagen drøftet. Deadline
for næste nummer af Vejby Nyt er søndag
den 8. oktober.
4. Løbende aktiviteter: Evaluering af turen til
Viborg.
5. Nye rådssager: Invitationer til
vælgermødet onsdag den 8. november er
udsendt. Mange partier har svaret
positivt. Erik orienterer.

Ad.2.
Se dagsorden. – Erik og Anne deltog i
”Kløverstitræf” og udover dem, var der kun 2
deltagere mere. – Vedr. Kongehøjen: Erik
læser Kirsten Jørgensens mail op vedr. regler
for gravhøje. Erik har sendt mailen til os.
Anne fortæller, hvordan trimningen af
Kongehøjen gik, og hvem der deltog. Anne
synes, at det fremgår af reglerne, at det er
lodsejerens forpligtelse, at holde højen. Anne
vil gerne have, at vi beder kommunen om at
udarbejde en plejeplan for højen, der påpeger
lodsejerens opgaver. Christian Lundberg har
tidl. taget sig af den slags opgaver. Niels
Jørgen vil kontakte sin bror og høre, om
Christian stadig er ansat i Gribskov
Kommune. Der manglede redskaber til at
trimme højen så som buskrydder m.m. Der er
også en del affald, der skal fjernes. Anne vil
kontakte nogle bekendte, der har en gård, og
høre, om de vil hente affaldet med en traktor
og en vogn, da det vil blive et meget stort
arbejde, at fjerne det ved hjælp af en trillebør.
Simon Simonsen, som deltog i trimningen, har
også tilbudt at hjælpe til. Anne oplyser, at
Kirsten J. og Ebbe ønsker at træde ud af
projektet omkring Kongehøjen. Erik vil
kontakte Kirsten J. og Simon. Nanna, der også
var med i trimningen, siger, at hvis det er
lokalrådet, der står for trimningen til næste år,
skal der deltage 3 voksne mænd med
materialer, der kan rydde højen. – Vedr. møde
i Nyt Gribskov: Erik, Niels Jørgen og Bent
deltog i mødet. Niels Jørgen forelagde
Idrætsforeningens ønsker. N.G. var positive
overfor anlæggelsen af en kunstgræsplæne i
Vejby og Helsinge. Det blev oplyst, at den
tidligere børnehave skal laves om til boliger
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for svage unge, og ikke utilpassede unge, som
vi tidligere har hørt.
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. Trongårdsklubbben.
8. Kontakt til de øvrige lokalråd og
lokalforeningsrådet.
9. Kontakt til kommunen: Er der noget nyt
om lokalplan 555.08 for boligområde i
Vejby Nordvest (Tisvilde Ø)?
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 9.
oktober.
15. Eventuelt.

Ad.3.
Se dagsorden. Vedr. Vejbynet: Margit har
foreslået, at hjemmeside Vejbynet bliver
nedlagt, da næsten alle oplysninger nu
kommer på Facebook, og det er meget
nemmere, at lægge tingene ind på Facebook
end på hjemmesiden. Anne siger, at skal den
fortsætte, skal der være en redaktør, der står
for det, der skal lægges på siden og fjerner det,
der er forældet. Niels Jørgen er enig i det.
Ulla gør opmærksom på, at mange af
Trongårdsklubbens medlemmer ikke er på
Facebook, og det viser sig, at flere af
lokalrådsmedlemmerne heller ikke er på
Facebook, og heller ikke ønsker at komme det.
Ulla lægger Trongårds bladet og indmeldelses
blanketter ind på Vejbynet. Niels Jørgen
foreslår, at vi først undersøger, hvem der
bruger Vejbynet inden siden nedlægges, og det
er der enighed om.
Ad4.
Meget god tur til Viborg. Vejby-Tibirke
Selskabet og Menighedsrådet har endnu ikke
indbetalt de 2.000 kr., som de hver især har
lovet at betale. Lis sender kopi af regningerne
til dem.
Ad.5.
De fleste partier har svaret; men Erik har ikke
fået navne på hvem, der deltager endnu.
Ad.6.
Intet nyt.
Ad. (7.1-7.8).
Ad.7.1.
Intet nyt.
Ad.7.2.
Intet nyt.
Ad.7.3.
Intet nyt.
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Ad.7.4.
Venter spændt på byggetilladelse til shelter og
gyngestativ.
Ad.7.5.
Stadig ledige billetter til stykket ”Midt om
natten” d. 23/9.
Ad.7.6.
Vi ved ikke, om det er Henrik eller en anden
fra Menighedsrådet, der fremover kommer til
at sidde som deres repræsentant i Lokalrådet.
Ad.7.7.
Besøg af Borgmesteren i 9 klasse, hvor han
talte om demokrati. Lærerne har været på
byvandring med Kirsten J., der fortalte om
Vejbys historie, og de mennesker der har boet
i Vejby. - Niels Jørgen har spurgt, om
Idrætsforeningen må få legeredskaberne fra
den tidligere børnehave, men har ikke fået svar
endnu.
Ad.7.8.
Ulla vil gerne bruge Idrætshuset til nogle af
Trongårdsklubbens aktiviteter. Ulla vil sende
de aktuelle datoer til Niels Jørgen. Ulla har
haft kontakt til firmaet ”Madvognen”, da der
ikke længere vil være spisedage på
Trongården. ”Madvognen” kan lave 2 retter
mad for 70 kr. Hjemmeboende personer kan
også bestille mad der. Bent vil undersøge, om
de også kan lave mad til forsamlingshuset, så
kunne ”Vejby spiser sammen” starte igen.
Ad.8.
Intet nyt.
Ad.9.
Sagen skal op på Plan og Miljøudv. møde
d.18/9. Niels Jørgen oplyser, at
administrationen siger nej til resten af
projektet ”Tisvilde Ø” i det nye udkast til
kommineplanen, idet det er meningen at
udbygning i kommunen først og fremmest skal
ske i tilslutningen til de tre store byer
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Helsinge, Græsted og Gilleleje. Der er sendt
en ansøgning til kommunen om et byggeri på
hjørnet af Rågelejevej og Salgådshøjvej, men
det anbefales ikke af administrationen.
Ad.10.
Alle partier i Region Hovedstaden har indgået
en aftale om hovedstadsregionens budget i
2018 på i alt 38 mia. kroner. Budgetforliget
giver 10 mio. kroner til at forbedre og
optimere Sundhedsplatformen.
Ad.11.
Se dagsorden.
Ad.12.
Intet nyt.
Ad.13.
Se under pkt. 4.
Ad.14.
Mandag d. 9 0ktober. Bent kommer ikke, Lis
har drikkevarerne med.
Ad.15.
Græsset er blevet slået rundt om
mindesmærket for P.C. Skovgaard.
Slentreholdet ønsker sig nogle bænke rundt
omkring på Kløverstierne. Anne foreslår at
”Kløverstigruppen” mødes og samler op
omkring projektet.
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