Dagsorden

Side 1

Vedr: Vejby Lokalråd
Deltagere: Erik, Anne, Citta, Gustaf, Peiter,
Mie, Bent, Ulla, Kirsten, Lis og Bente.
Afbud fra: Nanna, Niels Jørgen, Eva og
Werner.
Ad.1.
Godkendt.
Dagsorden til lokalrådsmøde mandag den 7.
marts 2016, kl. 19 i blok U (tidl. A) på skolen
i Vejby
1.
2.

3.

4.

Ad.2.
Spisearrangementerne og cafe i Idrætshuset
om tirsdagen kører fint. D. 1/3 lavede
flygtningene maden, og det var meget lækkert.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Kirsten vil sende kalenderen til os med
datoerne for arrangementerne, der altid er om
Meddelelser: Orientering om
flygtningesamarbejde og arrangementer tirsdagen, da det passer bedst ind i
Idrætshusets kalender. Erik oplyser, at der er
m.m. – problemet med lukning af
en ny pressemeddelelse på vej, der omtaler det
Genvejen blev løst af sig selv.
fine samarbejde, der er med flygtningene her i
Vejby. Kirsten har arrangeret undervisning i
PR-aktiviteter: Vejby Nyt med arabisk
dansk, og der er ca. 12 undervisere, der har
tekst – fint samarbejde med Wassim.
meldt sig. Der er flere personer, der kører de
Googlegroups drøftelse (Kirsten og Erik
ting ud til flygtningene, som de gerne vil have
orient.). Deadline for næste nummer af
fra de forskellige opsamlings depoter.
Vejby Nyt er den 4. marts.
Kommunen sørger kun for, at der er en seng
og en stol til hver og et bord. Feriecenteret i
Løbende aktiviteter: Status på vores
projekter: Vejby Kunst – projektet er lovet Gilleleje har doneret sovesofaer og stole, der
færdigt til den 30. maj, hvor der er festlig skulle skiftes ud, til flygtningene, og det har
afsløring – se mere herom i næste
der været stor interesse for. – Problemerne
nummer af Vejby Nyt. Vejby – en by med med Genvejen se Eriks mail til os vedr. dette
udsigt (Anne orienterer). Kløverstier (Erik og artikel tidligere i Ugeposten.
orienterer).

5. Nye rådssager: Fællesmøde med frivillige
og repræsentanter fra de andre lokalråd
blev afholdt i idrætshuset onsdag den 17.
februar. Møde med borgmester Kim
Valentin torsdag den 3. marts vedr.
samarbejde om flygtninge (Erik
orienterer). Husk møde tirsdag den 8.
marts kl. 19 – 19 i byrådssalen om
flygtningesituationen. Alle kan deltage i
dette møde – man skal selv tilmelde sig.
6. Permanente aktiviteter: Vejby Lokalråd
holder generalforsamling i Vejby
Forsamlingshus mandag den 25. april kl.
19.00.

Ad.3.
Lokalforeningsrådet har oprettet en gruppe,
der skal tage sig af flygtninge spørgsmålet.
Leif Jakobsen skal være koordinator, Erik har
tilmeldt sig gruppen, og da kun 4 personer var
tilmeldt, har Erik mailet rundt til nogle andre,
om de kunne tænke sig at deltage, hvilket har
skabt visse uoverensstemmelser med Leif, som
tidl. har sendt mail ud om, at han vil lukke
googlegroup. Kirsten og Anne vil oprette en
ny googlegroup.
Meget fint nummer af Vejby Nyt, hvor
Wassim har oversat noget af teksten til
arabisk.
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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. Vejby Forsamlingshus.
7.6. Menighedsrådet.
7.7. Skolen.
7.8. Trongårdsklubben.
8. Kontakt til de øvrige lokalråd og
lokalforeningsrådet.
9. Kontakt til kommunen: Møde vedr.
udvikling af attraktive lokalsamfund 4.
februar på skolen i Vejby samt møde i
Kultursalen den 23. februar vedr.
Bæredygtighedsstrategi og
Udviklingsstrategi 2016. Der er mulighed
for at udtale sig til disse strategier, som
kan se på kommunens hjemmeside. Ny
lokalplan for Rema 1000 er sendt til
høring – skal vi udtale os?
10. Kontakt til Hovedstadsregionen.
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div.
Nyhedsbreve.
12. Div. Kontakter.
13. Intern administration og økonomi: Lis
orienterer om regnskabet for 2015
14. Næste møde: Forslag: Mandag den 4.
april.
15. Eventuelt

Ad.4.
Anne orientere vedr. projekterne, se Annes
mail til os vedr. dette. Der blev søgt om penge
til 4 projekter, og de tre fik bevilliget tilskud.
D. 16/3 mødes dommergruppen fra
”Designerprojektet”, desværre kan Viggo
Bentzon ikke deltage denne gang. Gruppen
skal drøfte, hvordan projektet kan udføres.
Erik anbefaler, at der tages kontakt til Uno,
Kirsten Jørgensens søn, der arbejder på
Godhavn, og som tidligere har lavet nogle
skulpturer. Anne vil gerne høre, om vi ved,
hvor interesseret borgerne i Vejby er i at
projektet bliver gennemført. Erik siger, at dem
der har givet penge til projektet vil i hvert fald
være interesseret. - Skolens projekt ”Kunst i
Vejby” vil på et tidspunkt lave en afsløring af
en skulptur, der skal stå ved Trongården.
Kirsten og Anne har deltaget i mange af
møderne omkring projektet. – Vedr.
”Kløverstier” Erik og Jørn Nielsen kører
fortsat rundt og fotograferer de steder, der skal
inddrages til stierne, og Kirsten Jørgensen har
skrevet beskrivelser af mange af stederne.
Materialet herfra skal sendes ind til
kommunen, der skal godkende ruterne, og
kommunen sender det så videre til
Friluftsrådet, hvor det også skal godkendes.
Projektet skal være afsluttet inden d. 30/9-16.
Erik har talt med Ramløse, der også har startet
et Kløversti projekt, om der var noget, vi
kunne være fælles om.
Ad.5.
Se dagsorden. Kirsten, Niels Jørgen og Erik
deltog i mødet d. 17/2. I mødet med Kim
Valentin d. 3/3 deltog Kirsten og Torben
Møller Hansen, da Erik var blevet forhindret.
Det var fint at dette møde fandt sted inden
mødet om flygtninge situationen d. 8/3. Her
deltager Kirsten og Erik. Kommunen har
endnu ikke fundet ud af, hvordan de skal løse
opgaven omkring flygtningene. De er måske
ved at indstille sig på, at de bliver nød til at
ansætte en koordinator på området. De har fået
navnene på flere af de kommuner, hvor det
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fungerer godt bl.a. Halsnæs, der har ansat en
koordinator. – Vedr. oversættelser til arabisk,
der kan man henvende sig til Steffen Ulf
Hansen i Mårum. – Foreningen Ascent har
henvendt sig til Erik vedr. samarbejde. Se
Eriks mail vedr. dette. Kirsten synes, at det er
vigtigt, at de flygtninge, der bor i Vejby, først
og fremmest har kontakt til de mennesker, der
bor i Vejby. Kirsten og Erik vil svare Ascent
på deres henvendelse, de sender brevet ud til
os, inden de sender det til Ascent, så vi kan se,
om vi har nogen kommentarer. – I Halsnæs
har man udarbejdet en tjekliste til hver enkelt
flygtning, hvoraf det f.eks. fremgår, hvad er
kommunens opgaver og hvilke opgaver
påtager de frivillige sig. – Annes mand har ved
et tilfælde opdaget, at en pige på 6 år, der bor
med sin far i den gamle børnehave, ikke er
startet i skolen, selv om de har boet her ret
længe. Anne og hendes mand har derfor
kontaktet kommunen, der har lovet, at bringe
sagen i orden. – Erik Nørregård har henvendt
sig til Erik for at få etableret en sti fra Vejby
til Gribskov efterskole, hvilket vi er meget
interesseret i.
Ad.6.
Se dagsorden. Kirsten og Bent laver plakater
m.m. Erik har lavet forslag til at der står, at
efter generalforsamlingen bliver der orienteret
om arbejdet med flygtningene, og Wassim
inviteres til at deltage.
Ad. 7.1. – 7.8.
Ad.7.1.
Der har været fastelavnsfest i hallen.
Generalforsamling d. 11/4.
Ad.7.2.
Generalforsamling d. 15/3. Torben har sendt
forslag vedr. Rema 1000s byggeri til Citta d.
20/2; men forslag der skal tages op på
generalforsamlingen, skulle have været
afleveret senest d. 15/2 til bestyrelsen, for at
blive taget op på generalforsamlingen.
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Ad.7.3.
Se Evas mail som hun har sendt til os vedr.
betaling til juletræs og fastelavnsfesten, og
Viggos svar til Eva. Lokalrådet mener, at det
må være en sag, som foreningerne aftaler med
hinanden.
Ad. 7.4.
Se Niels Jørgens mail til os.
Ad. 7.5.
Musikarrangementet d. 27/2 var en succes.
Der bliver et nyt arrangement d. 16/4, som
musikkerne selv står for, så de får betalingen
for billetten, der koster 100 kr.
Forsamlingshuset står for salg af drikkevarer.
Scenetæppet er kommet tilbage efter
reparationen på det Kgl. Teater.
Ad.7.6.
Stormskaden på taget er repareret. Der skal
søges om midler til et helt nyt tag. Kirken skal
kalkes indvendigt i løbet af året, og der skal
muligvis nyt højttaleranlæg. Der har været
indbrud i Præstegården, der blev stjålet noget
vin, og alt var endevendt. Erik spørger til
flygelsagen (omtalt i læserbreve i Ugeposten),
som Peiter gør rede for.
Ad. 7.7.
Forældre og pædagoger er interesseret i, at
børnehaven flyttes over på skolen, da de
frygter, der ellers ikke vil blive nogle pasnings
muligheder i Vejby for børnehave børnene.
Der er plads til 100 børn i Bakketoppen, og i
øjeblikket er der 60 børn. Det er meningen, at
lederen af fritidsordningen også skal være
leder af børnehaven.
Ad.7.8.
Årsmøde d. 27/4. Der danses nu squaredans i
Forsamlingshuset, og det fungerer fint. D. 1/1
blev der ansat ny områdeleder på Trongården;
men hun forlod stillingen igen d. 17/2.
Ad.8.
Godt møde d. 17/2, hvor repræsentanter fra
næsten alle lokalrådene deltog.
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Ad.9.
Møde vedr. ”Det attraktive lokalsamfund” d.
4/2. Erik sidder i gruppen vedr. boliger i
Vejby, og Susanne Reesing og Ulla er
selvskrevne medlemmer. Desværre er gården
nedenfor Trongården ikke solgt endnu, hvor
der kan bygges boliger på noget af jorden. Kan
Bakketoppen evt. bruges til boliger ?
Møde d. 23/2 vedr. udviklingsstrategi i
kommunen. Erik har sendt mail ud vedr.
mødet. Man kan læse referatet fra mødet på
kommunens hjemmeside. Det er muligt, at
udtale sig om strategien indtil d. 31/3. Morten
Jørgensen forelagde et meget fint materiale
vedr. strategien. – Kommunen vil gerne have
udtalelser vedr. forbedring af stierne. Det kan
ske på www.gribskov.moetetvaplan.dk omtalt
i Ugeposten d.1/3 og stor artikel i Frb.Amts
Avis d.7/3. Anne vil sætte det på Vejby net.
Vi udtaler os ikke i den nye høring om Rema
1000.
Ad.10.
Intet nyt.
Ad.11.
Lis har sendt mail til os.
Ad.12.
Intet nyt.
Ad.13.
Lis har regnskabet klar og deler kopier ud.
Nordea havde forlangt 100 kr. i
administrationsgebyr, men Lis har været inde
og tale med dem, og de har lovet at slette
gebyret. Kirsten har lagt penge ud til
arrangementerne for flygtningene, de bliver
dækket af Lokalrådet. Erik eller Kirsten vil
kontakte Jack og spørge, om Rema 1000 vil
sponsorere kaffe og servietter m.m. til
aftenerne for flygtningene i Idrætshuset.
Regnskabet godkendes.
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Ad.14.
Næste møde d.4/4-16. Niels Jørgen kan
desværre ikke deltage, og Bent kan ikke
komme til vores generalforsamling d. 25/4.
Ad.15.
Anne oplyser, at der er ”Lysfest” i kirken d.
10/3 kl.19 og koret synger.

