Referat

Side 1

Vedr: Vejby Lokalråd
Deltagere: Erik, Citta, Niels Jørgen, Gustaf,
Bent, Nanna, Lis, Ulla og Bente.
Afbud fra: Mie, Werner, Henrik, Eva, Kirsten
og Anne.
Ad.1.
Godkendt.
Ad.2.
Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag
den 6. marts 2017, kl. 19.00 i blok U på skolen Se dagsorden. – Afsked for skoleleder Helle
Postholm torsdag d. 30/3 kl. 15.00 til 17.30.
i Vejby.
Indbydelse er sendt til os alle af Kirsten. –
Næste møde i Multikulti cafe er onsdag d.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
29/3. – Indvielse af ny skulptur ved
2. Meddelelser: Affaldsindsamling 2. april, P. Trongården d. 26/4 kl. 11.00 til 12.00. Det er
endnu ikke besluttet, hvor den skulptur, der
C. Skovgaardarrangement 4. april 2017.
står der nu, skal flyttes hen. – Erik orienterer
Anne, Bente og Erik orienterer om
om arrangementet vedr. ”Venligboliger”. Der
arrangementet vedr. venligboliger på
var fin deltagelse med bl.a. mange naboer.
Frændekilde mandag den 27. februar.
Husk Multikulti café onsdag den 1. marts i Arkitekten, der havde tegnet og producerede
boligerne, forklarede om projektet, og ejeren
idrætshuset, kl. 19.00.
af Frændekildegård Kim Wolff fortalte om,
hvilke tanker familien havde gjort sig, da de
3. PR-aktiviteter: Deadline for næste
sagde ja til en venligbolig. Det kom også frem,
nummer af Vejby Nyt er 5. marts. Bladet
uddeles i weekenden 25.-26. marts. Niels at ejeren af den grund, hvor venligboligen
Jørgen tager Mønge/Unnerup ruten 1.
sættes op, ikke modtager nogen betaling.
halvdel denne gang. Birgit Lund overtager Huslejen for boligen er omkring 6.000 kr. om
Vejby Strand ruten fra Jørn Nielsen.
måneden, som de flygtninge, der bor i boligen,
betaler, og så snart de får tilbuddet om en
4. Løbende aktiviteter: 200-året for P. C.
blivende bolig, flytter de, og en ny familie kan
Skovgaard markeres tirsdag den 4. april kl. flytte ind. Venligboligen bliver stående i 5 år,
15 ved mindetavlen/forsamlingshuset i
og så kan den flyttes til et nyt sted.
Vejby. Niels Jørgen byder velkommen,
Venligboligen på Frændekildegård er den
hvorefter tidl. rektor Jens Anker
første, der bliver sat op i Danmark så
Jørgensen fortæller om P. C. Skovgaard.
arrangementet blev omtalt både i DR1 og
Der serveres efterfølgende vin og snaks i TV2.
Vejby Forsamlingshus. Det er Vejby
Lokalråd og Vejby-Tibirke Selskabet som
står for arrangementet. Niels Jørgen
udarbejder invitation/plakat i samarbejde
med Kirsten Mousten. Invitationen
bringes i næste nummer af Vejby Nyt.
Niels Jørgen sørger for omtale i
dagspressen. Christian Friis udsender
indbydelse til medlemmerne af VejbyTibirke Selskabet, samt sørger for omtale i
Tisvilde Nyt.
Boliger til rimelige priser til

Ad.3.
Se dagsorden – Nanna vil godt tage ruten
Mønge/Unnerup med Vejby Nyt næste gang.
Erik orienterer om opgravningen langs
banelinjen. Erik har sendt mail til os, og
billeder kan ses på ”Gribskovavisen”. Lars
Krag, Ove Kjøller, Steen Biilmann og Erik var
nede og stoppe arbejdet d.d. Mændene der
gravede, arbejdede efter et kort fra 1953. Niels
Jørgen oplyser, at det er et privat firma, som
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flygtningefamilier efterlyses stadig.
5. Nye rådssager: Der blev den 15. februar
afholdt møde vedr. Tisvilde Ø med de
nærmeste naboer på Vesterled samt
lokalrådets boliggruppe. Erik orienterer
fra mødet.

kommunen har ansat, der graver. Banen har
lovet, at Julehøjstien og Kløverstien
genetableres. Gustaf har gået tur d.d. på stien,
og der er meget mudret.

Ad.4.
Se dagsorden. – Chr. Friis har søgt penge til
arrangementet d. 4/4 for P.C. Skovgaard og
6. Permanente aktiviteter: Lokalrådets
har fået 3.500 kr. fra Kulturpuljen. Nanna vil
generalforsamling finder sted mandag den gerne have, at nogle af børnene fra skolen blev
24. april kl. 19.00 i Vejby Forsamlingshus. inddraget, f.eks. kunne de lave nogle tegninger
Inden generalforsamlingen vil
fra byen. Niels Jørgen vil d. 4/4 modtage video
flygtningekoordinator i Gribskov
hilsen fra Skovgaards Museet vedr., hvilken
Kommune Sanne Kok fortælle om sit
kunstner der modtager P.C.Skovgaard prisen
arbejde med kommunens flygtninge og de
og slides af Skovgaards malerier, dette kan så
frivillige hjælpere. Erik sørger for i
vises ved højtideligheden i Forsamlingshuset.
samarbejde med Kirsten Mousten at
Niels Jørgen regner også med at vise nogle af
bringe invitation til generalforsamlingen i
motiverne til malerierne frem på turen rundt i
næste nummer af Vejby Nyt. Bent trykker
byen til sommer. Nanna vil prøve at skaffe
plakater som sædvanlig. Erik sørger for
reproduktioner af nogle af malerierne.
invitation til lokalrådets loppemarked.
Busturen forventes, at blive arrangeret i
Kirsten laver layout og Bent trykker
september. Uno når ikke at blive færdig med
plakater. Invitationen bringes i næste
mindesmærket til d. 4/4.
nummer af Vejby Nyt.
Ad.5.
Der blev holdt møde d. 15/2 med Morten
Boesgaard, boliggruppen og de nærmeste
naboer. Der blev vist skitser af byggeriet.
Husene er i 2 plan og ligger sammen to og to,
men de skulle ikke blive så høje, så de tager
udsigten fra naboerne. Der bliver ca. 90 huse
på henholdsvis 70-90 og 140 kvadratmeter.
Tegningerne bliver sendt til høring hos
naboerne. Morten Boesgaard har fået alle
navnene fra Jens Rasmussen på dem, der er
Kontakt til de øvrige lokalråd og
skrevet op på en venteliste til boligerne. Erik
lokalforeningsrådet.
skriver mailadressen til Morten Boesgaard i
Vejby Nyt. Der er forhandlinger i gang med
Kontakt til kommunen: Orientering fra
fjernvarmen vedr. opvarmningen til husene.
møde i flygtningenetværket den 2. marts. Det er ikke afgjort endnu, om det bliver ejer
(Erik).
eller leje boliger, og hvis det bliver ejerboliger er prisen ikke fastsat endnu. Der er sat
Kontakt til Hovedstadsregionen.
skelpæle op og foretaget jordbundsprøver.
Jorden fra de andre gårde, der er købt af
Danske Landsbyer: Lis har udsendt div.
projektet ”Tisvilde Ø”, forpagtes indtil videre
nyhedsbreve.
af Rabarbergården. Der vil dyrke den
økologisk.

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.

9.

10.
11.
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12. Dis. kontakter: Erik har udsendt
meddelelse fra LAG til alle. Der er info- og
visionsmøde om nye LAG projekter
torsdag den 9. marts 2017 i Helsinge
Hallerne , Idrætsvej 21, 3200 Helsinge kl.
17.00 – 20.00. Tilmelding til LAG HalsnæsGribskov senest mandag den 6. marts på
info@lag-halsnæs-gribskov.dk.

Ad.6.
Se dagsorden – Revisorerne, Erik, Mie, Anne,
Karl og Bente er på valg. Erik og Bente er
villige til at blive genvalgt. Erik spørger, Karl,
Mie og Anne om de er villige til genvalg, og
Lis taler med revisorerne.
Ad. 7.1. – 7.8.
Ad. 7.1.
Intet nyt.

13. Intern administration og økonomi:
Regnskabet blev fremlagt på sidste møde.
Det er godkendt af revisorerne.
Ad. 7.2.
14. Forslag til næste møde: Mandag den 3.
april 2017.
15. Eventuelt.

Citta har modtaget brev fra Flemming Kjeller,
som sidder i Grundejersammenslutningen, en
sammenslutning for fortrinsvis fastboende
husejere, men sommerhusejere kan også blive
medlemmer. Sammenslutningen er inddelt i
forskellige grupper. Der sidder formænd for
forskellige grundejerforeninger i
sammenslutningen, og den forhandler med
kommunen. Citta har fået tilsendt dagsorden
til deres næste møde; men Citta mener, at de
måske ikke har brug for at gå med i
sammenslutningen. Niels Jørgen mener
ordningen har eksisteret i den tidl. Græsted –
Gilleleje kommune. Gustaf kender ikke til, at
Vejby Borger og Grundejerforening har hørt
om sammenslutningen. Citta vil sende kopi af
de tilsendte papirer til Gustaf, der vil tale med
Viggo om det. Nanna siger, at her i byen er det
hendes indtryk, at de forskellige
grundejerforeninger selv forhandler med
kommunen, og der ikke plejer at være
problemer i det.
Ad. 7.3.
Intet nyt.
Ad. 7.4.
Der er nu over 1000 medlemmer i VIF, hvilket
er meget flot. Loppemarkedet i hallen gik fint,
der var 47 stande, og 250 betalende kunder.
Der arbejdes videre med de projekter, som
VIF er i gang med. Multibanen er ikke blevet
godkendt af Gribskov kommune, som nu
forlanger at der sættes en låge op, så
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kørestolsbrugere kan komme ind på banen.
Herudover forlanger kommunen, at der sættes
noget rundt om målene, så unge mennesker
ikke kan kravle op på målene og måske falde
ned. Alene lågen til Multibanen koster 12.500
kr., og så er den vanskelig at lukke op.
Kommunen har dog lovet at betale de 12.500
kr.
Ad. 7,5.
Der kom ca. 50 deltagere til musik
arrangementet. De 40 af dem kom ikke fra
Vejby. Det undrer Bent, at der ikke var flere
fra lokalområdet, der var med. Men der har
været sen omtale af arrangementet. Det var sat
ind på Forsamlingshusets hjemmeside; men
der skal nok også annonceres på Vejby Net og
Vejby Facebook. Musikerne fik pengene for
indgangen til arrangementet, og
forsamlingshuset for salg af drikkevarer m.m.
Der er generalforsamling d. 22/3, og der
kommer til at mangle adskillige i bestyrelsen,
hvis ikke der kommer nogle, der vil stille op.
Ad. 7.6.
Intet nyt.
Ad. 7.7.
Der bygges på de nye lokaler til børnehaven.
Nanna er nervøs for børnene og trafikken,
både de store lastbiler, der kører der i
øjeblikket, og fremover når forældrene skal
aflevere børnene i børnehaven. Nanna så
gerne, at der blev lavet chikaner i svingene på
vejen ned til hallen. Nanna vil tale med den
trafikansvarlige lærer om det. Og Nanna er
ked af at Helle Postholm rejser. Der er ikke
noget nyt om evt. ansøgere til stillingen.
Ad. 7.8.
Foredragene bliver nu afholdt i
Konfirmandhuset, hvilket er ensbetydende
med, at alle kan deltage, også dem der ikke er
medlem af Trongårdsklubben. Der har været
valg til Centerrådet på Trongården. Birgit
Pedersen og Sille Bjerg er nye medlemmer.
Carsten Hansen har været repræsentant for
beboerne og fortsætter som sådan. Carsten har
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tidl. været formand, men det er uvist om
Carsten vil fortsætte som formand. Ulla
oplyser, at Morten Boesgaard ved mødet i
boliggruppen nævnte, at 2 af gårdene i
”Tisvilde Ø” projektet ikke bliver revet ned
bl.a. Tisvildevej 18, som så formodentlig skal
bruges til et fælles hus for bebyggelsen neden
for Trongården. Ulla gjorde Morten Boesgaard
opmærksom på, at Trongårdsklubben muligvis
er interesseret i at bruge de lokaler, da der
efterhånden er meget lidt plads til klubbens
aktiviteter i lokalerne på Trongården.
Ad. 8.
Intet nyt.
Ad. 9.
Erik var til møde d. 2/3 i Flygtningenævnet.
Lene Mackintosh er stoppet. Sandra er
nyansat. Tom Petersen oplyste, at der ikke er
ledige permanente boliger til flygtninge i
øjeblikket. Som regel er de permanente boliger
meget dyre. En flygtningefamilie betaler i
øjeblikket 14.500 kr. om måneden for deres
permanente bolig. Ulla Dræby vil prøve at
ændre reglerne, så selv om kommunen har
anvist en permanent bolig til en flygtning, så
kan kommunen anvise en anden, hvis der er
brug for mere plads, eller boligen er alt for
dyr. Tom Petersen oplyser at flygtninge
kvoten for Gribskov kommune er 48 for i år.
Kommunen har ansat mere personale til at
tage sig af flygtningene, 7 sagsbehandlere og 3
virksomhedskonsulenter. Sanne Kok prøver
fortsat, at få de frivillige fra Esbønderup til at
hjælpe til i andre områder af kommunen.
”Velvita” har doneret 100 dåser E-vitaminer,
og 10 forretninger har doneret en masse ting,
der kunne afhentes gratis. Kommunen vil
hjælpe, så børnene kan deltage i de
arrangementer, der er for børn i sommerferien.
Fortsat klager over, at man ikke får besked,
når der kommer nye flygtninge. Fremover vil
der blive arrangeret et møde med flygtningene,
en sagsbehandler og en tolk, hvor flygtningene
vil blive spurgt, om de vil have kontakt til en
lokal person. Der er nyt møde d. 8/3.
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Ad. 10.
Intet nyt.

Ad. 11.
Se dagsorden.

Ad. 12.
Se dagsorden.
Ad. 13.
Se dagsorden.
Ad. 14.
Næste møde mandag d. 3/4, kl. 19.00.
Ad. 15.
Lis vil gerne vide, hvornår vi kan bruge de
mange snacks, vi har tilbage efter indvielsen af
Kløverstierne. Vi er enige om, at de kan
bruges, når vi skal indvie kunstværket, som
Uno arbejder på, hvis snacksne fortsat er gode
nok.

