Referat

Side 1

Vedr: Vejby Lokalråd
Deltagere: Erik, Citta, Bent, Niels Jørgen,
Gustaf, Nanna, Kirsten, Ulla, Lis og Bente.
Afbud fra: Mie, Werner, Peiter, Eva og Anne.
Ad.1.
Godkendt.
Ad.2.
Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag
den 7. november 2016 kl. 19.00 i blok U (tidl. Se dagsorden.
A) på skolen i Vejby
Ad.3.
Niels Jørgen tager Møngeruten denne gang, og
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Nanna vil godt tage uddelingen på
Møngeruten næste gang. Erik har lister med
2. Meddelelser: Læst i Frederiksborg Amts
adresserne på, hvor bladet skal deles ud. Erik
Avis den 28. oktober 2016: ”Tømrer får
opfordrer os til, at vi prøver at finde nogle, der
bøde på 13 millioner i straffesag” – Det
vil tage ruten evt. en af os fra Lokalrådet.
drejer sig om Jens Rasmussen, der også
Kirsten oplyser, at hun lægger 75 blade hos
skal 2½ år i fængsel. Sagen og dens
Rema 1000 og ligeledes en del blade hos
konsekvenser drøftes nærmere under
Statoil ca. en uge efter bladet er husstands
punkt 5.
omdelt.
3. PR-aktiviteter: Nyt nummer af Vejby Nyt
er lige på trapperne. Der mangler stadig
en fast uddeler til Møngeruten. Niels
Jørgen har lovet at dele næste nummer
ud. Der er 75 blade på ruten.

Ad.4.
Vedr. mindesmærket for P.C. Skovgaard: Uno
oplyser, at det beklædes med fiberbeton. Uno
har undersøgt priser på dette, det bliver ca.
10.000 kr. Kirstens mand Ole hjælper Uno. –
4. Løbende aktiviteter: Status på projektet
Der er Problemer med skiltene på
”Vejby – en by med udsigt”. Stigruppen
Kløverstierne. Det er kun få telefoner, der kan
har holdt møde vedr. kløverstierne, der
aflæse QR- koden. Erik siger, at koden ser
orienteres fra mødet. Planlægningsmødet anderledes ud i forhold til andre QR- koder.
vedr. juletræsarrangementet 1. søndag i
Kirsten har kontaktet firmaet, der ikke forstår,
advent blev afholdt den 11. oktober. Erik hvad der er sket. Firmaet har lavet nogle nye
orienterer fra mødet.
QR-koder, som kan klæbes over de koder, som
ikke virker. Kirsten synes, at vi skal sende
5. Nye rådssager: Arbejdsgruppen vedr.
skiltene over til firmaet, så de kan sætte de nye
boligbyggeri orienterer om de sidste
QR-koder på. Da halvdelen af skiltene allerede
nyheder vedr. Jens Kølbæk Rasmussen,
er sat op af Jørn og Erik, så er det et meget
der har fået 2½ års fængsel i Østre
stort arbejde. Erik har derfor efterfølgende talt
Landsret. Hvad sker der nu med projektet med Lisbeth fra skiltefirmaet. Hun siger, at det
”Tisvilde Ø”?
er helt ligegyldigt, om det er dem eller os selv,
der klæber de nye koder på. Det er det letteste
6. Permanente aktiviteter: Vi holder
for alle parter, hvis vi gør det selv. Vi vil få 2
julefrokost den 5. december kl. ca. 20 –
eksemplarer af hver kode, så skulle noget gå
efter et kort møde kl. 19. Lis får hjælp til
galt, så har vi et ekstra klæbeskilt. De vil
arrangementet af Bente, Citta og Mie.
afprøve alle koder med flere slags telefoner,
inden de sender dem. Kirsten og Lisbeth er i
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7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

kontakt vedr. QR-koderne. Når de nye koder
kommer, vil Jørn og Erik montere dem på
Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8).
skiltene til interessepunkterne. Pælen ved
7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.
Rævemosen skal flyttes, da oplysningerne på
7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.
den ikke passer på Rævemosen men på den
7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og lille mose. Skiltene på Genvejen er taget ned,
Saxenkol.
de står på Gl. Skolevej nu. Der skal trykkes
7.4. VIF.
nye kort/foldere. Der skal laves 5.000, og er
7.5. Vejby Forsamlingshus.
det mere fordelagtigt prismæssigt med flere, så
7.6. Menighedsrådet.
har vi penge til det. Der må også gerne sættes
7.7. Skolen.
flere holdere op til folderne f.eks. ved
7.8. Trongårdsklubben.
Idrætshuset, kiosken ved Heatherhill og Sct.
Helene Centeret. Via: www.vejbyliv.dk kan
Kontakt til de øvrige lokalråd og
man gå ind, hvis man har nogle gode ideer til
lokalforeningsrådet: Der er dialogmøde
Kløverstierne. – Vedr. Juletræsfesten:
den 17. november – Erik kan ikke deltage.
Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol
Hvem deltager fra Vejby lokalråd?
vil ikke betale til juletræsfesten, så plakaten
skal ændres, så de ikke længere står med som
Kontakt til kommunen: Sidste nyt fra de
arrangør. Træet fra Forsamlingshuset flyttes
forskellige udvalg.
ned til Gadekæret efter juletræsfesten i stedet
for hen til Bent, da det store grantræ, der
Kontakt til Hovedstadsregionen.
plejede at så med lys på ved Gadekæret er
blevet fældet. Kirsten oplyser, at Pernille
Danske Landsbyer.
Wedderkop har tre store grantræer, som kunne
bruges som byens juletræer i stedet for de dyre
Div. Kontakter.
træer, der plejer at blive indkøbt. Kirsten beder
Pernille kontakte Viggo Eriksen, der sørger for
Intern administration og økonomi.
træerne.

14. Forslag til næste møde: Det blev på sidste
møde vedtaget at vi holder julemøde den Ad.5.
Erik oplyser, hvad der har stået i
5. december.
15. Eventuelt.

Frederiksborg Amts Avis om projektet
”Tisvilde Ø”. Der skulle nu være en anden
investor i Schweitz –Søren Toft Nielsen, der
fortsat vil investere i projektet. Kommunen
behandler snart den indsendte lokalplan for
området neden for Trongården. Vi venter
spændt på at høre nærmere.
Ad.6.
Se dagsorden. Bent, Niels Jørgen og Nanna
kan desværre ikke komme.
Ad.7.1 – 7.8.
Ad. 7.1.
Planlægning af juletræsfesten er på plads.
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Ad.7.2.
Erik Frost er død, han bisættes i morgen ( d. 811 ). Citta har meldt grundejerforeningen ind i
”Parcelhusenes forening”. Her har der været
en artikel om, at grundejerforeningerne er
ansvarlige, hvis der sker et uheld på grund af
sne eller glat føre på deres område. Citta vil
gerne have en ordning med et firma eller en
person, der vil rense i Kælderbjerg Park ved
sne og frost. Erik opfordre Citta til at ringe til
Viggo, da han mener Vejby Borger og
Grundejerforening har en ordning for de
private veje i Vejby, hvis der kommer over 5
cm. sne.

Ad.7.3.
Intet nyt udover at de ikke vil betale til
juletræsfesten.
Ad.7.4.
Der er søgt midler i anden runde til kommunen
til shelter, bålplads og legeplads. Sagerne
bliver behandlet først i november. Der er ikke
noget nyt om de andre projekter.
Fodboldklubben sælger juletræer i
weekenderne i december helt frem til
juleaften.
Ad. 7.5.
Godt arrangement med ”Vimmersvej”; men
det vides endnu ikke, om det har givet
overskud. ”Nytårskuren” for foreningerne og
erhvervslivet i Vejby foreslås afholdt lørdag d.
4-2-17, så kan gruppen nå at være klar med
indholdet for mødet. Det omtales i Vejby Nyt
inden. Måske kan Forsamlingshuset stilles
gratis til rådighed mod de sælger kaffe med
kringle m.m.. Lokalrådet kan så evt. give et
glas vin eller lign. i starten af mødet.
Ad. 7.6.
Der er nu godkendt en liste til det nye
Menighedsråd. Den består af følgende: Henrik
Lund Andersen, Lillian Hopen, Marianne
Vangsaa Zinck, Mogens Halvor Pedersen,
Claus Sætter-Lassen, Jørgen Kragh og Cannot
Finn Kroner. Suppleant: Irene Milan Sørensen.
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Henrik, Lillian, Claus, Cannot og Irene har
alle siddet i det nuværende Menighedsråd.
Hvis det er muligt, skulle der gerne komme
nogle flere suppleanter.
Ad.7.7.
Besparelserne fylder meget, men det vides
ikke hvordan det løses. Tilbygningerne til
børnehaven er i udbud. Der er et arbejde i
gang med at lave PR for de kommunale skoler,
for at få flere børn tilmeldt.
Ad.7.8.
Aktiviteterne kører, men der er mindre og
mindre plads til klubben på Trongården. Der
er julefrokost d. 14/12. Squaredans har
julefrokost d.19/12. Det tidligere billard
værelse bruges oftere og oftere af kommunen
til forskellige arrangementer, det har de aldrig
gjort tidligere.
Ad.8.
Erik, Niels Jørgen, Mie og Werner skal til
møde på Efterskolen d. 17/11. Citta og Kirsten
vil godt tage med til Dialogmødet, og Kirsten
vil spørge Anne, om hun også vil med.
Ad.9.
Kommunen vil foreslå, at man må parkere
med to hjul på fortovet, dog sådan at
barnevogne og kørestole fortsat kan passere på
fortovet. Der må kun køres med 50 km. i
timen fra Vejby Strand til efter Tinkerup på
strandvejen til Gilleleje. Plan og Miljø udv.
har vedtaget lokalplanen for Rema 1000. –
Kommunen ønsker ikke længere at placere
flere venligboliger rundt om i kommunen, da
der kommer langt færre flygtninge til
Gribskov Kommune end først antaget. I 2016
vil det dreje sig om 56 flygtninge, hvor den
første udmelding gik på, at der kom 153, og i
2017 vil der komme 48 mod forventet 111. Da
det er billigere for kommunen at indkvartere
flygtningene på privat udlejede værelser og
boliger, vil der indtil videre kun tages stilling
til en ansøgning om opførelse af en venlig –
bolig i kommunen. Der tages stilling til
ansøgningen i Økonomiudv. d. 7/11. Regler
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for venligboliger er, at de opføres på privat
grund, og at værtsfamilien vil være til støtte
for flygtningene og hjælpe med at integrere
dem i det danske samfund. Der er plads til to
dobbelt pavilloner på Hammerichsvej i
Helsinge med plads til 2 x 2 familier. Kirsten
oplyser at der nu står flere tomme boliger i
Vejby, fordi nogle af familierne er flyttet fra
de midlertidige boliger til en permanent bolig.
Nanna vil gerne vide, hvorfor der ikke
kommer flere flygtninge.
Ad.10.
Intet nyt.
Ad.11.
Se mail fra Lis.
Ad.12.
Erik har udsendt de meddelelser der er
kommet til os på mail.
Ad. 13.
Vi har fået pengene til projekterne.
Ad. 14.
Se dagsorden. Lis inviterer vores revisorer
Jette og Jørn.
Ad.15.
Nanna, der passer opfyldning af kassen til
kort/foldere på kløverstipælen ved Gadekæret,
vil gerne have at der sidder en seddel i kassen,
hvor der står, at det er frivillige, der passer
kassen, og den vil blive fyldt op hurtigst
muligt. – Kirsten har lavet julequizsen til
Vejby Nyt. – Niels Jørgen har bemærket at
skriften på Lars Larsens sten på kirkegården
næsten ikke er til at se, så Niels Jørgen vil
gerne vide, hvem der skal sørge for, at
bogstaverne males op igen. Vi mener, at det
må være Menighedsrådet, så Niels Jørgen vil
kontakte dem. – D. 4/4-17 er det 200 år siden,
at P.C. Skovgaard blev født, og Niels Jørgen
synes, at det bør fejres her i byen. Vi er enige
om, at det er en god ide. Niels Jørgen tager
over til Skovgaards museum i nogle dage, skal
skrive en artikel om maleren og skal muligvis
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også skrive om ham i Vejby –
Tibirkeselskabets årbog. Niels Jørgen vil
skrive om ting i Skovgaards liv, der ikke er så
kendte. Skovgaard er bl.a. langt mere
anerkendt i dag, end han har været tidligere.
Nanna har købt en bog om Skovgaard til
biblioteket. Kirsten har talt med Torsten
Forsberg om placeringen af mindesmærket
ved det tidligere sprøjtehus; men har ikke fået
svar. Kirsten vil også gerne vide, om der skal
støbes et fundament til det først; men det må
Uno spørges om. – Vedr. Nytårskuren så er det
meningen, at der skal drøftes bl.a. hvordan
man kan forbedre kommunikationen imellem
foreningerne og erhvervslivet, evt. oprettelse
af en portal på nettet og få erhvervslivet med
på kalenderen. Udbygge Sct. Hansfesten evt.
til byfest. Citta foreslår, at der også kan gives
en pris til en person, der gør noget for Vejby f.
eks. Købmanden. Erik foreslår, at der
nedsættes en arbejdsgruppe, der planlægger
nytårskuren. Den kommer til at bestå af
Kirsten, Bent, Tutdi og Anne. De vil komme
med et oplæg på næste møde.

