
Referat Vedr: Vejby Lokalråd  

  

 
Referat fra møde i Vejby Lokalråd 
mandag den 30. august 2021 kl. 19.00 i 
blok U på skolen i Vejby 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde (5/10 - 2020) 

. 
2. Meddelelser og nyt fra 

lokalområdet: Der blev udpeget 2 
ildsjæle i 2021 (ingen i 2020). Det 
var Kirsten Jørgensen og Jørn 
Jensen. Kunstgræsbanen er ved at 
blive anlagt 

. 
3 PR-aktiviteter: Nyt nummer af 

Vejby Nyt uddeles i weekenden 
den 4.-5. sept..Deadline for årets 
sidste blad er den 3. oktober - 
bladet uddeles den 6.- 7. 
november. 

 
4. Løbende aktiviteter: Planlægning af 

generalforsamlingen mandag den 
20. september. Inden 
generalforsamlingen kommer 
Merete Drud fra "Skolens Venner - 
Gribskov" og fortæller om arbejdet 
som skoleven. 

 
5. Nye rådssager: Vælgermøde i 

Vejby Forsamlingshus mandag den 
1. november 2021, kl. 19 - 22. 
Samme arr. som i 2017. Erik går i 
gang med at finde navne og 
adresser på de partier og lister, der 
stiller op til kommunalvalget tirsdag 
den 16. november 2021. 
Planlægningen tages op igen på 
næste møde. 

          Ændring af Vejby Nyt - det bliver 

 

Deltagere: Erik, Mie, Werner, Michael, Bent, 

Lars, Lis, Niels Jørgen, Christina og Bente. 

Afbud fra: Ulrik og Nanna. 

Gustaf er trådt ud af Vejby Borger og 

Grundejerforening. Gustaf har tidligere siddet 

som repræsentant for Grundejerforeningen i 

Lokalrådet, og vi regner med, at foreningen 

finder en ny repræsentant fra dem til 

Lokalrådet. Citta og Ulla er flyttet fra Vejby. 

 

Erik byder Christina Waagstein velkommen. 

Christina er den nye formand for 

Grundejerforeningen Melhøj Park. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Se dagsorden. Det er de tidligere ildsjæle, der 

udpeger de ildsjæle, der skal have prisen, i 

dette tilfælde Erik Malling, Niels Jørgen 

Larsen og Kirsten Mousten. 

 

Ad.3. 

Se dagsorden, -  Gymnastikafdelingen holder 

loppemarked søndag d. 3/10 i Vejbyhallen.- 

Fodboldbladet uddeles sammen med Vejby 

Nyt denne gang. – Erik har sendt besked til 

Frederiksborg Amts Avis om, at vi mødes 

igen, og besked om de kommende 

arrangementer ”Naturens Dag” og vores 

generalforsamling, samt sendt plakaterne vedr. 

arrangementerne med . 

 

Ad.4. 

Se dagsorden. – Suppleanterne i Lokalrådet 

Mie og Lars er villige til genvalg. Erik og 

Bente er på valg og er villige til genvalg. Lis 

kontakter vores revisorer Jette Larsen og Jørn 

Jensen samt Karl Terpager, der er suppleant 

for revisorerne og spørger, om de også er 

villige til genvalg. Erik får regnskabet for 

2020 af Lis, så han kan fotokopiere det til 

generalforsamlingen. Erik vil orientere om 

planerne for de kommende år på 

generalforsamlingen og om, hvordan Vejby 

Nyt nu administreres. Merete Drud vil 
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fremover Vejby Lokalråd, der står som 
udgiver af bladet. Det bliver derfor 
lokalrådet, der bærer den økonomiske 
risiko, men også lokalrådet som får det 
overskud, vi håber bliver resultatet, når 
udgifterne er betalt. Der føres et særskilt 
regnskab for indtægter/annoncer og 
udgifter til alt vedr. bladet. Michael 
Erichsen har påtaget sig dette arbejde i 
samarbejde med Kirsten Mousten og Bent 
Madsen, som fortsætter samarbejdet med 
annoncørerne. Lis fortsætter med at føre 
lokalrådets normale regnskab, som hun 
hele tiden har gjort. De 2 regnskaber 
blandes ikke sammen. Det er tanken, at 
det overskud Vejby Nyt giver skal komme 
byen til gode. Vi vil drøfte hvordan det kan 
ske. 
 
6. Permanente aktiviteter: Planlægning af 
Naturens Dag søndag den 12. september 
2021. Samme koncept som tidligere. 
 
7. Nyt fra 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. Forsamlingshuset. 
7.6. Menighedsrådet. 
7.7. Skolen. 
7.8. Trongårdsklubben. 
 
8. Kontakt til lokalforeningsrådet og de 
andre lokalråd. 
 
9. Kontakt til kommunen. 
 
10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt 
div. nyheder. 
 
12. Div. kontakter - herunder LAG og 
FLAG. 
 
13. Intern administration og økonomi. 

understrege i sit indlæg, at skolevennerne ikke 

skal undervise, men hjælpe eleverne med 

lektier og lign. 

 

Ad.5. 

Se dagsorden. – Vedr. vælgermødet. Erik er 

gået i gang med at kontakte formændene for 

de forskellige vælgerforeninger for at høre, om 

de vil deltage, og bede dem sende navnene på 

de politiker, der skal sidde i panelet. Niels 

Jørgen har sagt ja til at være ordstyrer. Erik 

foreslår, at vi spørger, om der er nogle forslag 

til, hvad pengene fra Vejby Nyt kan bruges til, 

hvis der bliver overskud. 

 Vedr. Vejby Nyt. - Michael afventer besked 

fra Kirsten Mousten, så de kan aftale nærmere. 

 

Ad.6. 

Vedr. Naturens Dag. – Erik, Kirsten Jørgensen 

og Anne Grell tager sig af tre af turene. Henrik 

Lund Andersen har tidligere gået den lange 

tur, men Erik har ikke hørt fra ham endnu. 

Niels Jørgen oplyser, at der ikke har været ture 

for tilflyttere i år, da Niels Jørgen har haft et 

meget stramt program; men Niels Jørgen tror, 

at Kirsten og han måske vil gentage succesen 

til foråret. Rema 1000 vil sponsorere kaffe og 

te og kopper, servietter og tallerkner m.m.til 

Naturens Dag. Mie og Bente vil lave kage. Lis 

laver kaffe og te, og Mie støder til, så hurtigt 

hun kan. 

 

Ad. 7.1 – 7.8. 

Ad.7.1. 

Intet nyt, da der ikke er en repræsentant for 

Vejby Borger og Grundejerforening. 

 

Ad.7.2. 

Bestyrelsen har forsøgt at få nogle forslag til 

udnyttelse af fællesarealet; men da der er ikke 

kommet nogle henvendelser, har de besluttet, 

at området kan bruges til at lægge haveaffald,, 

for at gøre det lettere for de ældre mennesker i 

bebyggelsen. Christina oplyser, at de er tre, 

der gerne vil deles om arbejdet i Lokalrådet, så 

de skal alle tre stå på adresselisten. Christina 

vil sende oplysningerne på dem til Bente. 
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14. Forslag til næste møde: Mandag den 
27. september. 
 
15. Eventuelt. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Arbejdet med kunstgræsbanen er i fuld gang. 

Borgmesteren har forlangt, at den er færdig 

inden kommunalvalget. Man håber på 

indvielse d. 3/11. Der har været forskellige 

problemer med at få den anlagt, så arbejdet er 

forsinket, og Niels Jørgen regner først med, at 

den er klar til at spille på til foråret. Der bliver 

generalforsamling d. 15/9. Aktiviteterne er 

startet op. Det kniber med at få nok deltagere 

på fodboldholdene for de små. Der er 

problemer med Idrætshusets tag, og det er 

svært at finde penge til at få det repareret. 

Gymnastikforeningens loppemarked – se 

tidligere. 

 

Ad.7.5. 

Der holdes møde i næste uge. Fredagsbar d. 

24/9. Der har ikke været nogle aktiviteter 

længe; men på det sidste har der været en del 

udlejninger. 

 

Ad.7.6. 

Der startes onsdag d. 8. september med en 

månedlig ”Spagettigudstjeneste” for 

aldersgruppen 4-8 år og deres forældre. Men. 

alle er velkomne, og der er fællesspisning. 

Der er igen ved at være en normal rytme med 

sangefterniddage, sorggruppe, gudstjenester på 

Trongården, studiekredse, Hemmingway klub 

for mænd + 60, koncerter m.m. Datoer og tider 

kan ses i Vejby Nyt. Første filmaften er d. 10. 

september – Årgangen af konfirmander er stor, 

så der er oprettet et ekstra hold, som 

undervises en hel lørdag én gang om måneden. 

Kirken er ved at få malet spejlene (de hvide 

felter) på tårnet. Kirkegårdsmuren bliver 

kalket, og diverse låger, luger og porte bliver 

malet. Så der sker en hel del forskønnelse. 

Der kommer også et initiativ med at få 

etableret et flag-laug, som skal stå for flagning 

på Præstens Mark. 

 

Ad.7.7 

Intet nyt. 
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Ad.7.8. 

Det har været en lang stille periode, men nu er 

aktiviteterne i gang igen. Der er 

generalforsamling d. 15/9 Udflugt til Friheds- 

museet i oktober, foredrag i november og 

julefrokost i december Der er store problemer 

med at få lokaler til flere af aktiviteterne, da 

det ikke længere er muligt at få lokaler på 

Trongården. Whist holdet må starte op med at 

spille hos private, i første omgang i Jørn 

Jensens kælder, og bridgeholdet må spille i 

Frivillighedscenteret i Helsinge, men de vil 

meget gerne have lokaler i Vejby. Christina 

spørger, om de ikke kan være i 

Forsamlingshuset, det står alligevel tomt i 

dagtimerne. Werner forklarer, hvorfor de ikke 

kan være i Forsamlingshuset. Squaredans har 

kunne være her, fordi de kunne være i huset 

mod en betaling på 500 kr. pr. gang; men nu 

skal der betales 2.700 kr.pr. gang ved yderlige 

leje, og det har Trongårdsklubben slet ikke råd 

til. Bent vil tage det op på næste møde i 

bestyrelsen for Forsamlingshuset. Niels Jørgen 

foreslår Idrætshuset, men det kan ikke bruges 

til bridge, da brugerne af Fitness går igennem 

lokalet, og der skal være helt stille, når der 

spilles. Lars foreslår, at man søger LAG om 

midler til lejen. Erik forklarer, hvordan 

midlerne fra LAG fordeles, men Erik mener, 

at man måske kunne søge ”Det grønne hus” 

eller ”Musik i lejet” om penge. 

 

Ad.8. 

Lokalforeningsrådet holder møde d. 2/9 i 

Dronnigmølle. Der skal drøftes masteplaner, 

kollektiv trafik og vælgermøder. Erik tager 

med til mødet, men synes, at det er en lang 

vej, når mødet er i Dronnigmølle. Hvis andre 

vil med, kan de kontakte Erik. Der er 

vælgermøde i Dronnigmølle d. 28/10 kl. 19.30 

– 22.00. 

 

Ad.9. 

Intet nyt. 
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Ad.10. 

Der er regionsvalg sammen med 

kommunalvalget. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Peter Plant er fortsat formand for FLAG og 

LAG. Der er bevilliget penge til bl.a. vingårde 

denne gang. 

 

Ad.13. 

Der står 63.710 kr. på Lokalrådets konto i 

øjeblikket. 

 

Ad.14. 

Næste møde mandag d. 27/9 kl. 19.00. 

 

Ad.15. 

Christina vil gerne have, at Erik kontakter 

Tisvilde Lokalråd ang. udsætning af store dyr 

og opsætning af hegn i. Tisvilde Hegn. 

Niels Jørgen gør opmærksom på, at der er 

nogle fejl på adresselisten med hensyn til hans 

mailadresse og hans adresse. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


