Referat

Side 1

Vedr: Vejby Lokalråd
Deltagere: Erik, Citta, Niels Jørgen, Gustaf,
Bent, Mie, Lis, Nanna, Anne, Lis og Bente.
Afbud fra: Michael og Ulrik.
Ulla deltog ikke.

Referat fra møde i Vejby Lokalråd
mandag den 16. september 2019, kl.
19.00 i blok U på skolen i Vejby
1. Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Ad.1.
Godkendt bortset fra at Bent efterlyser hvilken
beslutning, der er taget vedr. AD-Medie. Erik
har talt med ham, der står for firmaet, og har
sagt, at vi synes ideen er god, men om det
bliver til noget vil afhænge af, hvor mange
firmaer der vil reklamere på videoen. Hver
video koster ca. 25.000 kr. Niels Jørgen er
blevet ringet op af samme firma, for at VIF
kunne blive markedsført via dem, og Niels
Jørgen undrer sig over, at de henvender sig
flere steder i Vejby. Se yderligere oplysninger
om sagen i referatet fra 19/8 side 2 sidst i pkt.
4.

2. Meddelelser: Christian pedel har 25
års jubilæum tirsdag den 1. oktober
kl. 14.15 i blok F. Alle er velkomne.
(han ønsker sig ikke rødvin).
Byvandring i Vejby for nye tilflyttere
onsdag den 18. september 2019,
Ad.2.
kl. 18.30. Kirsten Jørgensen og
Se dagsorden: Erik køber en gave fra
Niels Jørgen Larsen er guider.
Lokalrådet til Christian – Erik har delt
Tilmelding er ikke nødvendig.
invitationer ud til de nye tilflyttere i Vejby.
Når byvandringen er færdig, har Mie og Bente
3. PR-aktiviteter: Nyt nummer af
Vejby Nyt er netop uddelt. Deadline lavet kaffe til deltagerne i Idrætshuset. – Vedr.
Kongehøjen: Den bliver ryddet lørdag d. 21/9.
for næste nummer er 6. oktober.
Niels Jørgen efterlyser en lille trappe, der ville
Bladet uddeles senest 9.-10.
november. Klubprogram VTF 2019- gøre det nemmere at komme op og ned på
20 blev uddelt sammen med Vejby højen. Anne siger, at der er stadig penge
tilbage på Kløversti kontoen. Niels Jørgen
Nyt.
mener, at højen bør ryddes to gange om året i
stedet for en gang.
4. Løbende aktiviteter: Mødet vedr.
Ellekille, som var fastsat til den 8.
september, er udsat. Jeg har ikke
fået den nye dato, men det bliver
nok torsdag den 26. september ved
fyraftenstid. Så snart jeg får endelig
besked bliver I orienteret.

Ad.3.
Se dagsorden: Det var et stort arbejde, at dele
klubprogrammet ud sammen med Vejby Nyt,
da det blev meget tungt, at gå med begge
blade. Da Henrik ikke kunne gå sin rute, fordi
han var styrtet med sin cykel, måtte Erik tage
5. Nye rådssager: Persondata (Anne). 3 af ruterne. I næste nr. af Vejby Nyt skal
visionsdagen og juletræsfesten omtales.
Evaluering af Naturens Dag
søndag den 8. september.
Græsslåning m.m. på Julehøjstien - Ad.4.
Se dagsorden: Erik har d. 17/9 udsendt
se henvendelsen fra Jesper og
invitation til os alle til mødet om Elleville
Donald i forbindelse med sidste
torsdag d.26/9 kl. 16-18 på Rabarbergården.
møde. Visionsdag - tidspunkt
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Vedr: Vejby Lokalråd
drøftes. Erik har rettet henvendelse
Ad.5.
til Peter Plant.
Anne orienterer om de oplysninger om
persondataloven, som Anne har sendt ud til os.
6. Permanente aktiviteter:
Det drejer sig om ”Fortegnelse over
Juletræsfest + gudstjeneste 1.
persondatabehandlingsaktiviteter i Vejby
søndag i advent planlægges
således at meddelelse kan komme Lokalråd” og ”Privatlivspolitik for Vejby
med i næste nummer af Vejby Nyt i Lokalråd gældende fra 16 september 2019”
Listerne med vores personlige oplysninger
november.
bliver sendt rundt, så vi kan rette dem, hvis der
er fejl i oplysningerne. – Naturens Dag var en
7. Nyt fra foreningerne (7.1 - 7.8)
7.1.Vejby Borger og Grundejerforening.
succes. Der var ca. 40 deltagere. Den lange tur
7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.
var aflyst p.gr.af Henriks uheld, så dem, der
7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og ville have været med på den lange tur, gik med
Saxenkol.
på rød tur. – Vedr. om Donald og Jespers
7.4. VIF.
henvendelse om græsslåning på Julehøjstien.
7.5. Forsamlingshuset.
Vi kan desværre kun anbefale, at der sker en
7.6. Menighedsrådet.
henvendelse til kommunen igen. Erik har talt
7.7. Skolen.
med Formanden for Vejby Borger og
7.8. Trongårdsklubben.
Grundejerforening som siger, at de har
henvendt sig flere gange til de pågældende
8. Kontakt til lokalforeningsrådet og
grundejere på Svejåsen 33 til 41, men der er
de øvrige lokalråd: Referat fra
intet sket, og grundejerforeningen kan ikke
mødet den 29. august (Citta og
pålægge dem, at de skal slå græsset. – Vedr.
Erik).
Visionsdag: Erik har talt med Peter Plant. Han
kan komme onsdag eller torsdag i uge 46. Da
9. Kontakt til kommunen.
de fleste kan om torsdagen, bliver datoen
fastsat til torsdag d. 14/11 kl. 19. Niels Jørgen
10. Kontakt til Hovedstadsregionen.
så gerne, at der udover Peter Plants indlæg,
bliver mulighed for at komme med forskellige
11. Danske Landsbyer.
ideer, så der kan nedsættes nogle
arbejdsgrupper, og det forhåbentligt kan
12. Div. kontakter - herunder LAG og
medføre, at andre end lokalrådsmedlemmerne
FLAG.
kan tage sig af nogle af opgaverne. Erik
foreslår, at der nedsættes en lille
13. Intern administration og økonomi.
arbejdsgruppe, der udarbejder nogle
spørgsmål, der kan bruges på dagen. Erik,
14. Forslag til næste møde samt til
Nanna og Niels Jørgen kommer til at sidde i
julefrokost: 21/10 - julefrokost 2.
gruppen. Erik indkalder til mødet. Nanna vil
eller 9. december.
kontakte bibliotekarerne, for at høre om de vil
komme med et oplæg. – Nanna har hørt i
15. Eventuelt.
radioen, at der vil ske nedskæringer på
skolerne i Gribskov Kommune. Det aftales, at
Lokalrådet kommer med en kommentar til
nedskæringerne.
Ad.6.
Se dagsorden: Juletræsfesten bliver søndag d.
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1/12. Der bliver, som der plejer et
planlægningsmøde, hvor formændene fra de
forskellige foreninger deltager. Erik er med fra
Lokalrådet.
Ad. 7.1. – 7.8.
Ad.7.1.
Der laves ca. 22 nye flaghuller bl.a. ud ad
Møngevej, og der er købt flere flagstænger.
Niels Jørgen gør opmærksom på, at
flagstængerne ligger nede ved en container
ved en container på Idrætspladsen, og de har
ligget der længe. Gustaf vil sige det til Viggo.
Ad.7.2.
Der er flyttet en ung mand ind i det hus, der
var til salg. Citta har ikke længere rotter i
haven, men der er rotter andre steder i
bebyggelsen, så Citta har fået bebyggelsen
med i kommunens rotteprojekt. Det medfører
at der bliver sat fælder op i rørene.
Ad.7.3.
Se under pkt. 5.
Ad. 7.4.
Der skal nyt tag over billard bygningen nu, da
taget er utæt, og regner det ned, risikerer man
at billard bordene bliver ødelagt. Det kommer
til at koste 100.000 kr. Niels Jørgen vil søge
kommunen om penge. Der har været åben hus
dag, men det var ret nedslående, for der kom
ingen, og der er ingen nye tilmeldinger til
fodboldholdene. Til gengæld har det været en
succes med det nye tiltag ”Spilopperne, bold
og bevægelse” for 2 til 5 årige.
Gymnastikforeningen har loppemarked i
Vejbyhallen d. 6/10.
Ad.7.5.
Der er fredagsbar d. 20/9 med mørbradgryde
til 50 kr. Der er ved at blive lavet ny
hjemmeside og ny facebookgruppe.
Ad.7.6.
Niels Jørgen har aftalt med Ulrik, at der igen i
år kommer vintersolhvervsbål d. 21/12.
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Ad.7.7.
Nanna fortæller, at nettet var nede på skolen
fra torsdag til fredag, også går det rigtig op for
en, hvor afhængig, man er af det på en skole.
Ad.7.8.
Ulla er ikke kommet og har heller ikke sendt
afbud, så efter den nye aftale, skal Ulla give
kaffe, te og kage ved næste møde.
Ad.8.
Bent Hansen deltog som politiker ved
Lokalforeningsrådets møde. Mødet blev holdt
i det nye medborgerhus i Dronningmølle. Der
har været store problemer med at finde et
passende sted til en mobilmast i
Dronningmølle, men man er nu blevet enig
om, at man gerne vil have et tårn magen til det
ved Gisselfeld, hvorfra man vil kunne se
udover det meste af Kongernes Nordsjælland,
og så vil man kunne sætte nogle
mobilantenner op på tårnet. Bent Hansen
kunne nu ikke svare på, om det var muligt,
men der er nogle planlægningsmøder i
kommunen inden kommuneplanen vedtages,
så kunne det komme med der. Med hensyn til
masteplan, så findes der allerede en, men den
bliver ikke brugt.
Ad.9.
Der er frivilligfest fredag d. 27/9, alle frivillige
er velkommen. Der er tilmelding på
mailadressen:” gribskov.nemtilmeld.dk ”
senest d. 25/9. Der uddeles priser til 3
frivillige. Erik tager med.
Ad.10.
Indvielsen af det nye sygehus er igen udsat.
Det bliver først færdigt i 2024, regner man
med.
Ad.11.
Lis har sendt diverse meddelelser ud.
Ad.12.
Intet nyt.
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Ad.13.
Intet nyt.
Ad.14.
Næste møde bliver mandag d. 21/10, og
julefrokosten bliver d. 2/12.
Ad.15.
Intet nyt.

