Dagsorden

Side 1

Vedr: Vejby Lokalråd
Deltagere: Erik, Mie, Gustaf, Werner, Nanna,
Bent, Lis, Henrik og Bente.
Vores præst Ulrik Pilemand deltog i mødet på
opfordring fra Henrik.
Afbud fra: Citta, Anne, Kirsten og Eva.
Niels Jørgen deltager i et andet møde; men
håber han kan nå at komme senere.
Erik bød Ulrik velkommen.
Dagsorden til møde i Vejby Lokalråd mandag
den 6. februar 2017, kl. 19.00 i blok U på
skolen i Vejby.

Ad.1.
Godkendt.

Ad.2.
Vedr. fastelavnsfesten: Bent har nogle plakater
2. Meddelelser: Fastelavnsfest i Vejbyhallen med, der skal sættes op forskellige steder i
byen. Det plejer at være foreningerne, der
søndag den 26. februar kl. 14.00. Vejby
sætter disse plakater op. – ”Kræftens
Gymnastikforening holder indendørs
Bekæmpelse” har indsamling d. 2/4. De har
loppemarked søndag den 5. marts 2017
bedt om, at de kan bruge Konfirmandhuset til
fra 10 – 16. (se Vejby Nyt side 19).
udlevering og indlevering af indsamlings –
Affaldsindsamling i Vejby søndag den 2.
bøsserne m.m. den dag. – Loppemarkedet d.
april kl. 10 – 12. (Se Vejby Nyt side 8).
5/3 foregår i hallen. – Jais står som tidligere
for affaldsindsamlingen d. 2/4. – Der er
3. PR-aktiviteter: Nyt nummer af Vejby Nyt
kommet svar vedr. flytning af UFFs containere
er netop uddelt. Bladet har i 2017
eksisteret i 25 år. Der er i det nye nummer ved gadekæret. UFF skal selv stå for
kun 24 sider. Vi har brug for nogle flere
flytningen. Werner kan oplyse, at containeren
annoncer. Der er desværre en fejl i
allerede er flyttet over til Netto, og der
datoerne for Multikulti café-aftnerne på
yderligere er sat 2 andre containere op ud over
side 7. Der er kun café ca. en gang om
dem, der var der i forvejen.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

måneden i idrætshuset fra kl. 19 – 21. De
rigtige datoer er: 1. februar, 1. marts og
29. marts. Hvem kan dele blade ud på 1.
del af Mønge/Unnerup ruten næste gang?
(denne gang har Nanna delt ud, sidste
gang var det Niels Jørgen). Birgit Lund
bliver ny uddeler på Vejby Strand ruten.
Deadline for næste nummer er 5. marts,
bladet uddeles 25.-26. marts.
4. Løbende aktiviteter: 200-året for P. C.
Skovgaard markeres både i Vejby og i
Viborg. (Se Vejby Nyt side 8). Boliger til
flygtningefamilier efterlyses stadig.
5. Nye rådssager: Der er endnu intet nyt
vedr. Tisvilde Ø.

Ad.3.
Se dagsorden. – Niels Jørgen vil muligvis dele
bladet ud igen næste gang. Nanna havde
forestillet sig, at uddelingen skulle gå på
omgang mellem lokalrådsmedlemmerne.
Henrik vil gerne lægge en stak oppe hos
Strandvejs Købmanden, da bladene meget
hurtigt er væk deroppe. Nanna har blade i
overskud, så dem får Henrik med. Erik vil tale
med Birgit Lund, om hun vil tage en stak
blade med til Strandvejs Købmanden
fremover. Ulrik vil gerne vide, hvor mange
sommerhusbeboere der er i sognet, men det
har vi ikke tal på, men Allan har lavet en liste
over de fastboende i sommerhusområdet. Erik
opfordre os til at gøre opmærksom på, at vi
mangler annoncører, hvis vi møder nogen, der
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Side 2

Vedr: Vejby Lokalråd
6. Permanente aktiviteter: Lokalrådets
generalforsamling sidst i april drøftes.
Planlægning af lokalrådets loppemarked i
juni og august vil være på plads inden
næste nummer af Vejby Nyt udsendes.
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.

kunne være interesseret. – Erik har deltaget i
møde vedr. flygtninge. I det møde deltog Lene
Mackintosh, der er nyansat projektleder i
Frivilligcenter Helsinge. Hun kunne fortælle,
at der er bevilliget 808.000 kr. til projektet
”Mad til alle”. Til vores møde i idrætshuset
onsdag den 1. februar var der ikke så mange
flygtninge med, da der blev afholdt et andet
møde, hvor flygtningene deltog på samme tid.

Ad.4.
Vedr. P.C. Skovgaard. Der er møde d. 11/2
hvor Erik, Niels Jørgen og Chr. Friis deltager.
(se Eriks mail til os d. 11/2 vedr. Chr. Friis
indlæg i Tisvilde Nyt). Uno kan muligvis ikke
blive færdig med mindesmærket til d. 4/4, hvis
det bliver meget frostvejr i de kommende
8.
måneder, da der så ikke kan arbejdes med den
Kontakt til de øvrige lokalråd og
beton, Uno skal beklæde mindesmærket med.
lokalforeningsrådet.
Henrik oplyser, at Ulrik er Skovgaard kyndig.
Ulrik siger, at han ved en del om især Joachim
9. Kontakt til kommunen: Orientering fra
møder vedr. flygtninge den 12. og den 26. Skovgaard, P.C. Skovgaards søn, og Ulrik
gerne vil vise lysbilleder i konfirmandhuset
januar (Erik). Nyt dialogmøde vedr.
f.eks. i tilslutning til en bustur til Viborg, samt
flygtninge: 2. marts 2017, kl. 18.00.
deltage i busturen og være guide i Viborg
Domkirke.
10. Kontakt til hovedstadsregionen.
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt
nyhedsbreve til alle.
12. Div. kontakter.

Ad.5.
”Tisvilde Ø” har kontaktet Vejby-Tisvilde
Fjernvarme, da de muligvis ønsker fjernvarme
til at opvarme husene neden for Trongården.

13. Intern administration og økonomi: Udkast Ad.6.
Generalforsamlingen planlægges til mandag d.
til regnskab for 2016 fremlægges (Lis).
14. Forslag til næste møde: Mandag den 6.
marts 2017.
15. Eventuelt.

24/4. Det vil være fint, hvis Flygtninge –
koordinator Sanne Kok kan deltage og komme
med et oplæg, om arbejdet med flygtningene
her i kommunen. – Ulrik vil gerne høre
nærmere om loppemarkederne. Erik siger, at
det bliver 3 søndage i juni og 3 søndage i
august, da den ene søndag i juni falder i
pinsen, så den springes over. Der orienteres
om torvedagene, der foregår på ”Præstens
Mark” om lørdagen i sommermånederne.
Ulrik vil gerne høre nærmere om de
forskellige loppemarkeder. Vi nævner
Tisvilde, Rågeleje og Helsinge.
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Ad. 7.1. – 7.8.
Ad.7.1.
Der var bestyrelsesmøde d. 17/1. Her blev
drøftet snerydning på vejene. Man kan klikke
sig ind på kommunens hjemmeside og se kort
over offentlige og private veje. Viggo har
skrevet til Teknisk Forvaltning og gjort
opmærksom på reglerne for udlægning af veje
til private veje. Viggo har modtaget svar fra
kommunen. Gustaf læser Viggos brev op og
kommunens svar. Kommunen har desuden
givet besked på, at der ikke kan laves chikaner
i stil med dem i Rågeleje på Møngevej ud for
Netto.
Ad. 7.2.
Intet nyt.
Ad.7.3.
Intet nyt.
Ad.7.4.
Der er hovedgeneralforsamling d. 22/2. Der
efterlyses ideer til Sct. Hansaften og forslag til
båltaler.
Ad.7.5.
Møde d. 6/3. Arrangement med musik d. 4/3.
Forsamlingshuset sælger mad og drikkevarer
til dette arrangement. Til efteråret kommer
Ramløse dilettanterne igen og spiller ”Midt
om natten”.
Ad.7.6.
Menighedsrådet gør, hvad de kan for at åbne
ud mod samfundet. Trongårdsklubben
afholder det første foredrag d 8/2 i
Konfirmandhuset. Det er Mie, der fortæller om
Filippinerne. Formodentlig vil Tisvildekoret
blive tilbudt at øve i Konfirmandhuset om
mandagen.
Ad.7.7.
Skoleleder Helle Postholm går på pension d.
1/4, hvilket Nanna beklager. Souschefen er på
orlov men kommer tilbage sidst i marts.

Dagsorden

Side 4

Vedr: Vejby Lokalråd
Børnene er blevet spurgt, hvilke ønsker de har
til en ny leder. Deres svar ligger inde på
skolens hjemmeside.
Ad.7.8.
Foredrag d. 8/2 – 8/3 – 22/3. Der er
generalforsamling i april.
Ad.8.
Intet nyt.
Ad.9.
Erik har været til 2 møder vedr. flygtninge.
Der er problemer, når en flygtning har fået
anvist en permanent bolig i et værelse, og der
så bliver tale om familiesammenføring.
Kommunen arbejder på at finde en løsning.
Der er opsat en venligbolig, og der kan
opsættes pavilloner. Det er svært at finde
boliger til store familier. - Kvoten for
flygtninge, som Gribskov skal modtage er 56
for 2016 frem til marts 2017, og i 2017 er der
en kvote på 48. Kommunen har ansat mere
personale til at tage sig af flygtningene, og
kommunen betaler transporten til deres
sprogundervisning. Lene Mackintosh blev
præsenteret på mødet. - Der er startet en IGU
(integrations grund uddannelse). Rema 1000
har sagt ja til at tage to. Dem der får tilbudt
uddannelsen skal være under 40 år og tale lidt
dansk. Nogle af flygtningene har en højere
uddannelse fra deres hjemland, og de forventer
at få et lign. job i Danmark; men de skal kunne
dansk, og uddannelsen skal være godkendt i
Danmark, for det kan lade sig gøre. Ved
forespørgsels om, hvor mange kommunen har
ansat, viste det sig, at de havde ingen. Den
gruppe flygtninge, der er tale om, vil f.eks.
kunne hjælpe pedellen på skolerne eller evt.
graverne ved kirkerne. Der er nyt møde d. 7/2
vedr. beskæftigelse for flygtninge. Hvis de kan
arbejde 225 timer om året, bliver der ikke
skåret i de offentlige ydelser, de får. Wasim,
der tidligere havde nogle timer på skolen,
arbejder nu hos Stark i Hillerød. - Der er 56
frivillige knyttet til flygtningecenteret på
Esbønderup Sygehus, som snart nedlægges, og
alle håber meget på, at de 56 vil deltage i
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Vedr: Vejby Lokalråd
opgaver andre steder i kommunen, når centeret
er nedlagt. - Erik fortæller om en episode, han
lige har oplevet i Vejby. Der er flyttet en ny
flygtningefamilie ind i den gamle børnehave.
Stig, Annes mand, var taget ned for at
undervise den familie, der har boet i den
gamle børnehave temmelig længe. Da han
kom derned opdagede han, at der var flyttet en
ny familie ind i den anden ende af børnehaven.
Stig ringede til Erik, for han vidste ikke, hvad
han skulle gøre, da familien kun talte arabisk,
og de manglede næsten alt. Dagen efter tog
Erik sammen med Maysaa, en arabisk dame
fra den familie han har kontakt til, ned til
familien. De tog så alle ud til Ramløse og
hentede både møbler, porcelæn og bestik til
familien. Næste dag tog de alle samt den
anden familie, der bor i børnehaven til
Blistrup, hvor begge familier hentede møbler
m.m. Bagefter spurgte den ene af familierne,
om Erik ville køre til Frederiksværk til en
anden flygtninge familie, som de kendte, med
noget tøj, de havde til dem. Erik kørte så til
Frederiksværk sammen med 2 børn fra nogle
flygtningefamilier, hvor børnene taler både
arabisk og dansk. Her afleverede Erik tøjet, og
fik til gengæld 12 kufferter med tilbage. Vi
synes alle sammen, at Erik havde gjort et stort
arbejde for flygtningefamilierne. – Brian
Nyberg har kontaktet kommunen ang.
fældning af træerne i Sandgraven, det er
omtalt i Vejby Nyt. Vi tager forklaringen fra
kommunen til efterretning.
Ad.10.
Intet nyt.
Ad.11.
Intet nyt.
Ad.12.
Se Eriks mail til os om bevillinger til LAG og
FLAG.
Ad.13.
Lis har regnskabet med, der allerede er
godkendt af revisorerne. Der er 54.700 kr. på
kontoen. Kommunen har sendt 19.500 kr. til
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Vedr: Vejby Lokalråd
projektet ”Vejby en by med udsigt”.
Ad.14.
Næste møde mandag d. 6/3 kl. 19.00. Bent
skal til møde i Forsamlingshuset. Kan måske
nå at komme senere.
Ad.15.
Intet nyt.

