Referat

Side 1

Vedr: Vejby Lokalråd
Deltagere: Erik, Mie, Citta, Gustaf, Nanna,
Ulla og Bente.
Afbud fra: Bent, Niels Jørgen, Peiter, Kirsten,
Eva, Lis og Werner.
Ad.1.
Godkendt.
Referat fra lokalrådsmøde mandag den 13.
juni 2016, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på
skolen i Vejby
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Meddelelser: Møde i flygtningenetværket
den tirsdag den 21. juni i Frivilligcenter
Græsted. Erik orienterer om dagsordenen.
Kirsten og Erik deltager. Er der andre der
har lyst? Indvielsen af ”VejbyKunst” den
30. maj gik fint.
3. PR-aktiviteter: Sidste nummer af Vejby
Nyt inden sommerferien er netop uddelt.
Deadline for næste nummer er søndag
den 7. august. Fin omtale af ”VejbyKunst”
i avisen.
4. Løbende aktiviteter: Status på vores
projekter.
5. Nye rådssager: Arbejdsgruppen vedr.
boligbyggeri holdt møde onsdag den 1.
juni. Niels Jørgen, Ulla og Erik orienterer.
Der er store planer om byggeri. Flere
gårde er solgt til samme køber.
6. Permanente aktiviteter: Vagtplan for
loppemarkedet er udarbejdet.
Stadepladsbestilling fandt sted lørdag den
25. maj. Første loppemarkeds-søndag er
den 5. juni.
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.

Ad.2.
Se dagsorden. – Fremover skal det hedde
Flygtningenetværket i stedet for Integrations gruppen. Erik læser dagsorden op til mødet d.
21/6. Følgende er inviteret til mødet: Gribskov
Borgmester og Byråd. - Lokalrådene i
Blistrup, Annisse, Ramløse, Esrum, Mårum,
Tisvilde og Vejby. - Integrationsgrupperne i
Frivilligcentrene Græsted og Helsinge. –
Gribskov hjælper flygtninge/
Indsamlingsgruppen (Ramløse Skole). – Mad
til alle. – Fra Gribskov kommunes
administration deltager: Tom Petersen, Tina
Zwicky, Lenette Nielsen og Stine Tveden. .Det store spørgsmål bliver, hvordan man kan
finde boliger til flygtningene, som de kan
betale, når integrationsydelsen sættes ned fra
1/7-16. Evt. status for pavillonbyggeri. – Hvis
man ønsker at deltage i mødet, kan man
tilmelde sig hos Mona Bechmann, e-mail:
monatage@mail.dk – Mie citerer fra Freb.
Amts Avis vedr. flygtningebørn i skolerne,
hvor børnene nu skal i alm. klasser, og hvis
skolerne ikke modtager ekstra resurser, så vil
det blive en stor udfordring for lærerne. Det
forventes, at der kommer 153 flygtninge til
Gribskov i løbet af 2016, og heraf er de 74
børn. Nanna oplyser, at lærerne får 2 dages
kursus, og så regner man med, at de kan løse
problemerne med at undervise flygtninge
børnene sammen med de andre børn. – Det var
en fin indvielse af skolens kunstværk, der blev
sat op foran Trongården med mange talere (se
Vejby Nyt), og bl.a. spillede en dreng fra
Syrien temaet fra filmen Titanic og et stykke
fra Syrien, og en dansk dreng
akkompagnerede tre piger der sang ”Once I
was 7 years old”.
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7.6. Menighedsrådet.
7.7. Skolen.
7.8. Trongårdsklubben
8. Kontakt til de øvrige lokalråd og
lokalforeningsrådet.
9. Kontakt til kommunen.
10. Kontakt til Hovedstadsregionen.
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div.
Nyhedsbreve.
12. Div. kontakter: Planer for brug af LAGmidler – møde med Kim m.fl. (Kirsten
orienterer).
13. Intern administration og økonomi.
14. Næste møde: Forslag: Mandag den 8.
august.
15. Eventuelt.

Ad.3.
Se dagsorden.
Ad.4.
Vedr. mindesmærket for P.C. Skovgaard så vil
Uno og Ole ( Kirstens mand) lave det. De har
aftalt med Cementstøberiet, at de må stå der.
Spørgsmålet er, hvor det skal stå, når det er
færdigt. Der kan blive tale om Stationen eller
det gamle Sprøjtehus. Nanna er nervøs for, at
det bliver ødelagt, hvis det står ved Stationen,
da der foregår en del mindre heldige ting inde
i stationsbygningen bl.a. med en del hærværk.
– Vedr. Kløverstier så er alle ruterne nu
beskrevet. Anne har lagt oplysningerne ind på
Endomondo, og der vil blive mulighed for at
scanne oplysningerne på skiltene/ pælene, der
skal sættes op, hvis man har en app på sin
smartphone. Kirsten har kontaktet kommunen
for at høre, hvor mange oplysninger
kommunen skal have, for at godkende
projektet. Det hele skal være godkendt inden
den 20. september 2016 ellers får vi ikke de
25.000 kr. fra Friluftsrådet. Vi har fastsat
indvielsen til den 24/9. Problemet kan blive,
hvor pælene kan placeres. Citta vil kontakte
formanden for Dyndmose Grundejerforening
for at høre, om vi må sætte et skilt op på
foreningens opslagstavle, som står ved vejen
”Ved Skellet”.
Ad.5.
Se dagsorden.- Erik har fået beskrivelse af
hele projektet. Der skal være møde med
boliggruppen og Jens Kølbæk Rasmussen d.
14/6 i Idrætshuset. Jens K.R. har talt med bl..a.
.Morten Jørgensen og borgmesteren. Den
eneste del af projektet, som umiddelbart kan
gå i gang, er byggeriet nedenfor Trongården.
Ad.6.
Vejret har været fint til de to første
loppemarkeder; men der kunne godt komme
nogle flere købere. Spørgsmålet er, hvor længe
vil Jørn blive ved med at være tovholder med
hensyn til børnene og deres opgaver, og hvor
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længe vil vi blive ved. Lokalrådets
loppemarkedsgruppe er blevet meget lille
efterhånden, og det medfører at de få, der er
tilbage, må tage flere vagter. De første år var
der tale om 2 vagter til hver i løbet af en
sommer, og nu er vi oppe på 4 vagter, og Erik
tager selv 6 af vagterne. Heldigvis har vi Ebbe,
Bent og Viggo, som også tager flere vagter;
men det ville være fint, hvis vi kunne blive
nogle flere. Erik har fået Hosam, en af vores
flygtninge, til at hjælpe.
Ad.7.1. – 7.8.
Ad.7.1.
Intet nyt.
Ad7.2.
Citta har kontaktet kommunen, da der er
problemer med asfalten omkring det ene kloak
dæksel. Citta er nervøs for, at der kan være
rotter.
Ad.7.3.
Intet nyt.
Ad.7.4.
Se Niels Jørgens mail sendt til os alle. Niels
Jørgen har desuden kontaktet Erik og har
oplyst, at der er fældet nogle træer, så man nu
kan se Kongehøjen fra Idrætshuset.
Ad.7.5.
Intet nyt.
Ad.7.6.
Intet nyt.
Ad.7.7.
De to lærere der underviser i fysik og fransk
holder op, så Nanna efterlyser lærere, der kan
undervise i de to fag. Og så er skolen stolt af
det flotte arbejde, der er udført med ”Kunst i
Vejby”.
Ad.7.8.
Bestyrelsen prøver fortsat at finde nye lokaler
til klubbens aktiviteter.

Referat

Side 4

Vedr: Vejby Lokalråd
Ad.8.
Der er møde i Lokalforeningsrådet d.16/6.
Citta og Erik tager med til mødet. Erik
orienterer om dagsorden. Lokalforeningsrådet
ønsker bl.a. orientering om, hvilke ønsker der
er kommet ind med hensyn til undersøgelsen
vedr. stier. Ramløse har sendt et spørgsmål
ang. kløverstier. Og der er et ønske om
flexture til Nordsjællands Hospital. Nanna vil
gerne vide, hvad Lokalforeningsrådet tager sig
af. Erik kan oplyse, at det er dannet, fordi
kommunen ønskede, at have eet sted de kunne
henvende sig i stedet for, at henvendelserne
skulle ske til hver enkelt lokalråd. Citta siger,
at da hun var med til et møde, drøftede man
flygtninge situationen, og Erik siger, at de bl.a.
har talt om stier, hvor vores problemer med, at
få genetableret Julehøjstien har været et
eksempel, som alle har kunnet lære noget af.
Ad.9.
Kommunen har sendt breve ud om
fastfrysning af grundskylden, som Regeringen
har besluttet.- Erik orienterer om tiltagene ved
krydset Tibirkebro, Kildevejen og
Askemosevejen. Der har været tale om, at lave
fuldt stop skilte på Tibirkebro og
Askemosevejen, samt lave en forhindring midt
på Kildevejen, så man ikke kan køre lige over
Kildevejen og så venstre sving bliver umuligt
fra Kildevejen og ned ad Askemosevejen og
Tibirkebro. Alt dette fordi der i øjeblikket ikke
er råd til en rundkørsel, som eksperter ellers
peger på, som den eneste rigtige løsning. Erik
anbefaler, at vi skriver til kommunen, at vi
synes, de skal sætte et fuldt stop op på
Tibirkebro og Askemosevejen, og skilte på
Kildevejen med 60 km. inden krydset på
begge sider, og så ikke lave flere tiltag før de
har råd til en rundkørsel, da det andet forslag
blot vil lede trafikken ad de andre veje f.eks.
Maglebjergvej. Vi er enige med Erik i dette.Det lyder til, at kommunen er fast besluttet på,
at lave ”Venlig boliger” små pavilloner på
private områder. Tanken er at starte med 3 til 5
boliger i nærheden af forretninger og offentlig
transport. Udlejerne af grunden får 7.500
kr.om mdr. af kommunen.
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Ad.10.
Intet nyt.
Ad.11.
Se dagsorden.
Ad.12.
Kim Wolf, der ejer Frændekildegård i Ørby vil
søge om LAG midler til at lave et køkken på
gården, så den kan bruges til mange
forskellige aktiviteter bl.a. til forsamlingshus.
Hans koncept bliver ”Fra hånden til ånden”.
Der er møde om sagen d. 28/6, Niels Jørgen
og Kirsten deltager.
Ad.13
Intet nyt.
Ad.14.
Næste møde d. 8/8 kl. 19.00.
Ad.15.
Intet nyt.

