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Vedr: Vejby Lokalråd
Deltagere: Erik, Citta, Lis, Bent, Niels Jørgen,
Gustaf, Ulla, Kirsten, Nanna, Mie og Bente.
Afbud fra: Anne, Peiter, Werner og Eva.
Ad.0.
Leila og Mohammad fra Ascent deltager fra
kl. 19.00. – Leila orienterer om Ascents
arbejde. I øjeblikket arbejder man primært
Referat fra lokalrådsmøde mandag den 8.
med danskere og nydanskere, der er
august 2016, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på
interesseret i at hjælpe flygtningene med at
skolen i Vejby
blive integreret i det danske samfund. Leila vil
0. Laila fra Ascent kommer og orienterer om gerne have samarbejde med lokalrådene, for at
udbrede kendskab til flygtningenes baggrund,
foreningens planer.
så det bliver nemmere at hjælpe med at
integrere dem. Nanna vil gerne vide om
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
projektet er i gang, og om de arbejder sammen
med kommunen, for at få flygtningene ud i
2. Meddelelser: Orientering fra mødet i
praktikpladser på arbejdsmarkedet, og om
Frivilligcenter Græsted 21/6, hvor det
medarbejderne i Ascent er ansat af
overordnede emne var flygtningenes
kommunen. Leila svarer, at der er samarbejde
økonomiske situation efter 1/7 og 1/10,
hvor forskellige ydelser bliver skåret ned. med flere skoler, hvor man har forklaret
forældre og børn om flygtningenes situation,
Henvendelse fra Donald Axel vedr.
og det har lukket op for en bedre integrering.
lokalplan for Rema 1000 - Bente har
Med hensyn til samarbejdet med kommunen,
udsendt Donalds henvendelse til alle
så er det meningen at supermarkeder m.m.
lokalrådsmedlemmer. Henvendelsen
drøftes.
skal inviteres til et møde for at få flere
praktikpladser. Leila er ansat af ministeriet og
3. PR-aktiviteter: Deadline for næste
får løn derfra; men det er et meget lille projekt,
nummer af Vejby Nyt er søndag den 7.
så Leila har også et andet job, og de fleste der
august.
arbejder med projektet er frivillige danskere.
Bent vil gerne vide, hvor mange flygtninge de
4. Løbende aktiviteter: Status på vores
arbejder med. Leila svarer, at det i øjeblikket
projekter. Kløverstierne indvies lørdag
er ca. 500; men de håber på, at det bliver
den 24. september. Det var måske smart mange flere efterhånden. Erik efterlyser
at mindesmærket for P. C. Skovgaard blev oplysninger fra kommunen, om hvornår der
afsløret samme dag. Vi drøfter hvordan
kommer flygtninge til Vejby, og hvor de bor.
arrangementet skal afholdes. Det skal
Leila siger at hun får disse oplysninger. Erik
under alle omstændigheder omtales i
spørger Nanna, om skolen har taget nogle
næste nummer af Vejby Nyt. Kirsten kan forholdsregler, nu hvor flygtninge børnene
sikkert designe en flot plakat, som også
skal gå i almindelige klasser. Nanna forklarer,
kan bringes i bladet.
at børnene går i to klasser en almindelig
stamklasse og en opsamlingsklasse, og flere af
5. Nye rådssager: Arbejdsgruppen vedr.
børnene taler engelsk, og de er ret ambitiøse.
boligbyggeri orienterer om de sidste
Nanna vil gerne have besøg af Ascent på
nyheder.
skolen. Leila siger, at hun og hendes kollega
kan komme forbi en tirsdag. Niels Jørgen vil
6. Permanente aktiviteter: Loppemarkedet
gerne vide, om der er kontakt til foreningerne.
fortsætter de 3 sidste søndage i august.
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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.

Leila samarbejder med Helsinge Sportsklub og
er begyndt at kontakte andre foreninger. Leila
oplyser, at hun taler arabisk, persisk, engelsk
og dansk. Erik fortæller om de tiltag, der er
gjort i Vejby for at fremme integrationen.
Der er flere der gerne vil have Leilas mail
adresse, som er: leila_ae@hotmail.com
Leila og Mohammad forlader mødet kl. 19.30.

Herefter kommer Jens Rasmussen, som står
for projektet ”Tisvilde Ø” og fortæller om
projektet. Erik deler kort ud over området,
hvor projektet er planlagt til at skulle bygges,
8. Kontakt til de øvrige lokalråd og
og Erik har også sendt det til os alle via mail.
lokalforeningsrådet: Søndag den 28.
Byggeriet neden for Trongården vil kunne
august er der ”skovtur” til Ramløse, som
starte snart. Det er meningen, at der skal
denne dag indvier deres kløverstier. Møde
bygges i klynger med 18 boliger i hver. De
i lokalforeningsrådet den 1. september.
første klynger lige neden for Trongården
udgør 1. etape. Dette areal er i
9. Kontakt til kommunen.
kommuneplanen allerede udlagt til
boligbyggeri, så det skulle ikke volde
10. Kontakt til Hovedstadsregionen.
problemer, at få 1. etape godkendt. Det er
meningen, at noget af det skal fungere som et
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div.
økoprojekt med et bofællesskab i. Det bliver
nyhedsbreve.
primært lejeboliger, og der bliver ca. 91
boliger i dette område. Ca. halvdelen af dem
12. Div. kontakter: Sidste nyt vedr.
bliver under 100 kvadratmeter. Jens
ansøgninger om LAG-midler.
Rasmussen ved endnu ikke, om der bliver
givet tilladelse til mere end boligerne nedenfor
13. Intern administration og økonomi.
Trongården. Planen er for hele området, at der
skal opføres 365 boliger med en stor gård ved
14. Næste møde: Forslag: Mandag den 12.
”Holløse Trinbræt”, hvor bestyreren for
september.
området skal have administrationskontor, og
hvor der skal være ca. 20 etværelses
15. Eventuel
lejligheder dels til nogle af de mennesker, der
arbejder på gården og dels til f.eks. kunstnere,
der vil bidrage med noget til området. Jorden
skal dyrkes med grøntsager, som de
mennesker, der bor i de forskellige
bebyggelser, kan købe. Der er en ny planlov
på vej, der åbner mulighed for, at projektet kan
blive til noget. I den må man bygge kystnært
og bygge på landbrugsjord. Loven vedtages
formodentlig til januar. Forvaltningen i
Gribskov kommune er positive; men kan jo
ikke sige hvornår hele projektet kan gå i gang.
Museumsloven kan spille ind, og nogle steder
er jorden så blød, så den ikke er egnet til at
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bygge på. Hvis nogle af indbyggerne i Vejby,
gerne vil bo i nogle af husene i projektet, men
først skal have solgt deres eget hus, kan der
evt. blive tale om et mageskifte. Jens R. får
besked sidst i august, om han kan starte på
første etape. Vedr. parkeringspladser så er det
endnu ikke besluttet, om det bliver ved huset,
eller der bliver fælles parkeringspladser. Jens
R. vil prøve at undgå, at tage udsigten fra de
nuværende huse. Jens R. ser helst at det bliver
blandede beboere med unge og gamle
mennesker, og med fælles spisninger i fælles
huset. Jens R. regner med at husene bliver
energivenlige og en god kvalitet men ikke
luksuriøse. Nogle huse bliver træhuse og nogle
med mursten, og ingen af de klynger husene
kommer til at ligge i bliver ens. Jens R. har
250.000.000 kr. til at starte med, og han regner
med at hele projektet kommer op på ca. 3
milliarder, og han regner med, at bliver hele
projektet godkendt, så kan det starte i ca.
2018. Niels Jørgen spørger, om Jens R. har talt
med kommunen, om det uhensigtsmæssige i at
lukke børnehaven, hvis byen får så mange nye
boliger. Det har han ikke: men han har spurgt
om børnehaven var til salg. Det var den ikke.
Jens R. ville evt. gerne have lavet privat
børnehave eller fælles hus med kontorartikler
til fælles arbejdspladser, så folk var fri for at
tage helt til København på arbejdet. Jens
slutter med at sige, at vi endelig må henvende
os, hvis vi har nogle spørgsmål, og han gerne
kommer igen. Jens R. forlader mødet kl.
20.15, og det egentlige lokalrådsmøde starter.
Ad.1.
Godkendt.
Ad.2.
10 til 12 familier vil ikke kunne betale
huslejen i de boliger, de har nu. Kommunen
har pligt til at tage sig af børnene. Steffen Ulf
Hansen har skrevet til Lone Møller, om man
har tænkt sig at fjerne børnene fra familierne.
Problemet er, at loven siger, at har kommunen
først anvist en bolig, så må den ikke anvise en
ny, selv om folk ikke længere har råd til at bo i
den. Der er ingen løsning på problemet i
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øjeblikket. Venligboliger kan blive løsningen
fremover. Kim Wulf i Ørby vil gerne have en
sådan. De midlertidige boliger står ude ved
Pibe Mølle og er klar til at blive sat op. Der er
et projekt i gang med hjælp til mad til
flygtningene. Det er chokerende, at
kommunen tager imod flygtningene og så
regner med, at det er frivillige der skal tage sig
af dem. Der er fortsat 3 steder, hvor man kan
aflevere ting til flygtningene. Erik og Kirsten
regner med at deltage i de kommende møder i
Flygtningenetværket, og hvis andre vil med er
de velkommen. – Vedr. henvendelse fra
Donald Axel, der er nervøs for stien fra Rema
1000 til Skræderbakken. Erik har sat sig ind i
sagen og siger, at der er taget højde for, at
stien bliver bevaret, og træerne på stien skal
bevares, og hvis de fjernes skal der plantes
nye. Citta og Nanna gør opmærksom på, at et
af træerne for enden af stien skal fjernes, da
det er flækket.
Ad.3.
Erik indgiver sit indlæg til Vejby Nyt efter
vores møde i dag.
Ad.4.
Se dagsorden. Kirsten vil kontakte Torsten
Forsberg for at høre, om kommunen har de
oplysninger de skal have. Erik og Jørn Nielsen
er færdige med at beskrive og kortlægge
turene. Kirsten Jørgensen har lavet beskrivelse
af de punkter, der skal nævnes. Der står noget
ved alle punkterne, og hvis man ønsker
yderligere oplysninger, så er de mulige at få
ved at scanne en app på stedet med sin mobil.
Erik bestiller skiltene nu. Stiguppen holder
møde hos Erik d. 10/8. Den bedste placering
for mindesmærket for P.C. Skovgaard vil nok
være på grunden, hvor sprøjtehuset lå før i
tiden. Kirsten spørger kommunen, der ejer
grunden, om placeringen er i orden. Erik
kontakter Henning Bager vedr. placeringen af
stolpe med oplysninger om kløverstier er i
orden ved gadekæret. Arrangementet d. 24/9
starter kl. 13.00, hvor man mødes ved
gadekæret. Kirsten sætter det i Vejby Nyt.
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Ad.5.
Se under jens Rasmussens indlæg.
Ad.6.
Se dagsorden.
Ad.7.1 til 7.8.
Ad.7.1.
Intet nyt.
Ad.7.2.
Intet nyt.
Ad.7.3.
Intet nyt.
Ad.7.4.
Ros for det fine arrangement til Sct. Hans
aften. Niels Jørgen vil foreslå, at man
fremover hver Sct. Hans aften uddeler en pris
til årets ildsjæl i Vejby. Den første ildsjæl
vælges af Niels Jørgen og en person til, og
fremover vælges personen af Niels Jørgen og
den tidligere vinder. Vedr. udbygning af
SFOen så børnehaven kan komme derover.
Niels Jørgen oplyser at planen er, at SFO
bygningen skal bygges, så den hænger
sammen med Hallen. Niels Jørgen så gerne, at
byggeriet også vil indeholde nye
opholdslokaler til Hallen og et lokale til
redskaber, da det mangler i Hallen. Niels
Jørgen vil indkalde til møde vedr. dette. Vedr.
udvælgelse af en ildsjæl, så tager vi det op på
næste møde.
Ad. 7.5.
Gavlen er repareret. D. 21/10 og 22/10
kommer deletanterne fra Ramløse og spiller
”Vimmersvej”. Der bliver mulighed for
spisning til arrangementet, og dem der ikke
ønsker mad, kan købe billetter til balkonen.
Ad.7.6.
Intet nyt.
Ad.7.7.
Der er ansat nye lærere. Nanna har ikke hørt
noget om overflytning af børnehaven til
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skolen. Skolelederen Helle Post har 40 års
jubilæum.
Ad.7.8.
Intet nyt.
Ad.8.
Se dagsorden. Erik kan ikke deltage i
udflugten til Ramløse, da han har vagt på
loppemarkedet; men vi andre er velkommen til
at tage derover.
Ad.9.
Intet nyt.
Ad.10.
Intet nyt.
Ad.11.
Se dagsorden.
Ad.12.
Der er ikke mange henvendelser. Kim Wulf i
Ørby har ansøgt om et beløb. Vil åbne
gårdbutik.
Ad.13.
Intet nyt.
Ad.14.
Næste møde d. 12/9, hvor vi skal planlægge
festen d. 24/9.
Ad.15.
Kirsten oplyser at cafe og spiseaftnerne
fremover vil være om onsdagen, da flere af
flygtningene går til danskundervisning tirsdag
og torsdag aften. Kirsten kan desuden fortælle,
at flygtningene her i Vejby er meget glade for,
at der foregår så meget her lokalt.
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