Referat

Side 1

Vedr: Vejby Lokalråd
Deltagere: Erik, Mie, Anne, Gustaf, Bent,
Nanna, Ulrik, Ulla, Lis og Bente.
Afbud fra: Kirsten, Niels Jørgen og Citta.
Ad. 1.
Godkendt.

Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag
den 17. september 2018, kl. 19.00 i blok U på
skolen i Vejby
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Meddelelser: De sidste nyheder fra
lokalsamfundet. Loppemarked i Vejbyhallen
7. oktober kl. 10 - 14. Høstmarked ved
gadekæret lørdag den 22. september kl. 11 14.
3. PR-aktiviteter: Vejby Nyt nr. 4 - september
- oktober 2018 er uddelt. Deadline for næste
nummer, som uddeles den 10.-11. november
er søndag den 7. oktober.
4. Løbende aktiviteter: Sidste nyt vedr.
Kildehøjgaard udstykningen.
5. Nye rådssager: Evaluering af dialogmødet
med byrådet den 30. august. Evaluering af
Naturens Dag den 9. september. Gennemgang
af pjecen "Velkommen til Vejby". Har vi fået
alt med? Vejby på Wikipedia - evt.
nedsættelse af arbejdsgruppe, som udarbejder
et forslag.
6. Permanente aktiviteter: Sidste nyt vedr.
flygtningesituationen. Referat fra møde den
6/9. MultiKulti: 9/10, 6/11, 4/12.
Kongehøjsgruppen foretager rydning af højen
lørdag den 15. september kl. 10 - hvordan gik
det?
7. Nyt fra foreningerne (7.1 -7.8)
7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.
7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

Ad. 2.
Der er et arrangement d. 28/9 for de personer,
der arbejder som frivillige i Gribskov
Kommune. Der er tilmelding til arrangementet
senest d. 23/9 på kommunens hjemmeside.
Erik gør opmærksom på, at vi jo også kan
deltage, da vi udfører frivilligt arbejde i
Lokalrådet. Erik tager med sammen med
Hosam. – Se dagsorden vedr. de øvrige
arrangementer.
Ad. 3.
Ros til Kirsten for det sidste Vejby Nyt. Vi
synes alle at bl.a. forsiden er meget flot.
Ad. 4.
Der har været en slags ”Åben hus” på
Kildehøjgård. Erik var der. Der blev uddelt en
meget fin brochure fra en bil, som Erik sender
rundt. Erik har talt med Kenneth Zangger fra
”2 E-bolig”. Kenneth oplyser, at der er solgt
28-30 boliger til investor med henblik på
udlejning, og herudover er der solgt 4 boliger.
Erik har siden mailet med Søren, der ikke er
helt enig i antallet af boliger, der er købt af
investor. Der er på nuværende tidspunkt ikke
solgt boliger nok til, at byggeriet kan begynde
her i efteråret; men man regner med, at det
starter til foråret. Folkene fra ”2 E-bolig” er
optimistiske med hensyn til salget af
boligerne.
Ad. 5.
Vi er enige om, at det var et godt dialogmøde
med politikerne. Erik er siden blevet ringet op
af en journalist, der gerne ville høre noget
mere om Landsbypuljen. Ved mødet gjorde
den ene gruppe opmærksom på, at vi gerne
havde set mødet blev afholdt i
Forsamlingshuset. Dette havde Mie gentaget
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7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og
Saxenkol.
7.4. VIF.
7.5. Forsamlingshuset.
7.6. Menighedsrådet.
7.7. Skolen.
7.8. Trongårdsklubben.

overfor nogle af politikerne. - Se Niels
Jørgens mail til os, hvor han bl.a. skriver, at de
venter spændt på budgettet, men der er tale
om, at VIF først får en kunstgræsplæne i 2021,
og det er jo noget langt ude i fremtiden. Til
gengæld fastholder man at give 6 mio. kr. til
Gilleleje.- Der var ca. 35 deltagere med på
kløverstiturene d.9/9, og dagen forløb fint. Vi
8. Kontakt til lokalforeningsrådet og de øvrige er enige om, at det vil være en god ide, at gøre
lokalråd. Næste møde i lokalforeningsrådet er det til en tradition på Naturens dag, det kunne
den 24. september kl. 19.30 i Villingrød gl.
så kombineres med en invitation til nye
skole.
tilflyttere til Vejby, så de kunne deltage i turen
rundt i byen og høre om byen og byens
9. Kontakt til kommunen: Se under punkt 5
historie, som Niels Jørgen har foreslået. Ulrik
vedr. dialogmøde.
foreslår, at vi kontakter Diabetes og
Hjerteforeningen til næste år, måske vil nogle
10. Kontakt til Hovedstadsregionen.
af deres medlemmer med på turene. Anne vil
gerne have, at vi opfordrer Dansk Vandrelaug
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div.
til at gå på kløverstierne, der var 4 vandrere
nyhedsbreve.
med d. 9/9. Bent hørte, at der var flere
arrangementer, der fandt sted d. 9/9, der blev
12. Div. kontakter - herunder LAG:
omtalt i P4, det kunne vi også gøre. – Det er et
Ansøgningsfristen til FLAG er forlænget.
flot og stort arbejde Kirsten har lavet med
pjecen ”Velkommen til Vejby”. Nanna ved der
13. Intern administration og økonomi.
er vuggestue i børnehaven. Nanna vil selv
kontakte Kirsten vedr. dette. Bent mener
14. Næste møde: Forslag: Mandag den 22.
vandværket fortsat sender pjecen med ud, når
oktober.
der er nye ejere i husene. Der bør også stå i
Vejby Nyt, at pjecen ligger på nettet. Vi vil
15. Eventuelt.
meget gerne have et udkast af pjecen til næste
møde med billeder, så vi kan drøfte den der. –
Vedr. Wikipedia vi tager det op på næste
møde, når Niels Jørgen er der. Anne vil gerne
sidde i arbejdsgruppen. Pjecen ”Velkommen
til Vejby” kan måske bruges der.
Ad. 6.
Ved mødet d. 6/9 deltog sprogkonsulent Anne
Rasmussen. Hun orienterede om en
undersøgelse, der er lavet over, hvor meget
dansk der bliver talt på de arbejdspladser, hvor
flygtningene bliver sendt ud i praktik, og det
har vist sig at være forsvindende lidt. Hvis det
skal fungere, bør der være en mentor på
arbejdspladsen, der sikrer, at der tales dansk
med de flygtninge der er der. Anne siger, at til
Multi Kulti aftnerne er det helt klart, at praktik
pladserne ikke er nogen god løsning. Bent har
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kontakt til et firma, hvor de gør meget ud af
undervisningen i dansk til de flygtninge de har
i praktik. Erik oplyser, at planen er, at
Gribskov Kommune kun skal have 16
flygtninge i år; men indtil nu er der vist kun
kommet nogle ganske få. Flygtningene får
integrationsydelse de første 3 år de er her, hvis
de ikke har fået et arbejde; men det står ikke
helt klart, hvad de derefter får af ydelser. Der
er julehygge i Multi Kulti d. 4/12. Nanna
spørger, om der er nogen der ved, hvor mange
der bor på Grøndyssevej, da det er et problem,
når Nanna deler Vejby Nyt ud, for der er ingen
navn på postkasserne. Man mener der er 6
værelser, men der bor kun 2 måske 3 i
øjeblikket. Anne vil opfordre dem til at sætte
navn på postkasserne ved næste Multi Kulti. –
Vedr. rydning af Kongehøjen: Se Niels
Jørgens notat. Niels Jørgen, Ole, Simon og
Steen var i gang om formiddagen; men
desværre var det blevet regnvejr. Måske vil de
fortsætte lørdag d. 22/9. Brian havde været i
gang dagen før med en buskrydder, men havde
kun nået ca. en femtedel. Det afskårne kan
smides på Sct. Hans bålet, og måske kan gives
tilladelse til at brænde det af, eller det kan
ligge til næste år eller måske køres væk. Det
har været et meget stort arbejde indtil nu, og
arbejdet er ikke færdigt, så Niels Jørgen
efterlyser nogle flere, der vil deltage. Næste
gang højen skal ryddes, skal det gerne være
inden Sct. Hans så grene m.m. kan bruges på
Sct. Hansbålet.
Ad. 7.1 – 7.8.
Ad. 7.1.
Næste møde d. 23/10.
Ad. 7.2.
Intet nyt.
Ad. 7.3.
Intet nyt.
Ad. 7.4.
Desværre har der ikke været interesse for
familiesøndagene, så det bliver stoppet igen.
Der bliver nogle søndage med fodboldkampe
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og åbent i Juls Hjørne, hvor folk kan lave de
aktiviteter, de har lyst til. Fodbold sender 34
spillere og ledere til Spanien i efterårsferien.
Sæsonen er godt i gang nu. Banerne er åbnet,
men der er ikke tilfredshed med
vedligeholdelsen, der udføres af
Helsingehallerne. Restbeløb til
vedligeholdelse af Idrætshuset anvendes til
tag-og tagrenderep., hvor det regner igennem.
Ad. 7.5.
Fredags barren var en succes. Der var guitar
underholdning, og der var mange mennesker.
Maden blev udsolgt. Arrangementet vil blive
gentaget, der kommer datoer på Facebook. Der
har været forslag fremme, om der kunne
foregå forskellige aktiviteter samtidigt så som
dart m.m. Anne mener, at bliver det for meget
for bestyrelsen, at stå for arrangementet alene,
er hun sikker på, der er flere, der gerne vil
være frivillige hjælpere. Der er vinsmagning d.
5/10, vedr. tilmelding se Vejby Nyt.
Ad. 7.6.
Kalkning af kirken udskudt til januar, og man
regner med, at den kan være klar til
konfirmationerne. Medens kirken bliver
kalket, kommer alle gudstjenester og kirkelige
handlinger til at foregå i Tibirke Kirke.
Gudstjenesterne bliver hver søndag kl. 10.30
og kirkebilen kører. Ulrik havde regnet med at
afholde gudstjenesterne i Vejby i
Sognegården; men det bliver altså til én
gudstjeneste hver søndag i Tibirke.
Ad. 7.7.
Skolens fødselsdag var en stor succes. Der var
tilmeldt 600 deltagere. Børnene havde lavet
fine boder med fiskedam m.m., og Nanna
havde indtryk af, at børnene havde en
fantastisk aften.
Ad. 7.8.
Da squaredans startede, var der problemer
med at komme ind i Forsamlingshuset, da der
var kommet nye låse, og Ulla, Marianne og
Jørn havde ikke fået de nye nøgler, men de fik
da fat i en, der kunne låse op. Ulla taler med
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Kate om vask af gulvet. – Madvognen kan nu
levere mad igen. Ulla har aftalt med Niels
Jørgen, at fællesspisningen kan foregå i
Idrætshuset. Der er ingen dato på spisningen
endnu. – Der bliver arrangeret tur til
Cirkusmuseet og spisning på Prammen i
Vallensbæk bagefter.
Ad. 8.
Erik og Citta melder afbud til næste
lokalforeningsmøde.
Ad. 9.
Se dagsorden.
Ad. 10.
Der har stået i dagspressen, at der afsættes
penge i budgettet til løft af hospitalerne og
lokalbanerne.
Ad. 11.
Se dagsorden.
Ad. 12.
Se dagsorden.
Ad. 13.
Intet nyt.
Ad. 14.
Næste møde mandag d. 22 oktober.
Ad. 15.
Erik er blevet ringet op af en meget utilfreds
borger, der kritiserede alt i Vejby. Det havde
været noget ubehageligt. – Ulrik oplyser, at
han skal giftes d. 29/9 kl. 14, og der er
reception bagefter, og vi er velkommen.
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