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Referat fra møde i Vejby Lokalråd 
mandag den 10. oktober 2022, kl. 19.00 i 
blok U på skolen i Vejby. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 

 
2. Meddelelser og nyt fra 

lokalområdet. 
 

3. PR-aktiviteter. 
 

4. Løbende aktiviteter: Evaluering af 
Naturens Dag søndag den 11. 
september. 

 
5. Nye rådssager: Kan vi forberede 

projektet "Biodiversitet i Vejby" her i 
efteråret? 

 
6. Permanente aktiviteter: Meget fin 

rydning af Kongehøjen udført af 
Torben Olsen. 

 
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 øvrige lokalråd. Møde i 
lokalforeningsrådet den 3. oktober. 
 

 

 

Deltagere: Erik, Michael, Niels Jørgen, Lis, 

Bent, Vibeke, Werner, Bill, Lars, Nanna, 

Henrik og Bente. 

Afbud fra Mie. 

Erik bød Henrik velkommen, som nu 

repræsentere menighedsrådet sammen med 

Ulla Mynster. Henrik kunne oplyse, at Ulla og 

han ville deltage i møderne på skift. 

 

Ad. 1. 

Godkendt. 

 

Ad. 2. 

Erik kunne fortælle, at den store fest i 

Vejbyhallen havde været en stor succes. Der 

var mange, mange mennesker og fin stemning, 

så arrangørerne og hjælperne skal have en stor 

tak for det flotte arrangement. Så vidt vides, så 

gav festen et fint overskud, som bl.a. 

Idrætsforeningen har fået glæde af, da både 

arrangørerne og hjælperne kom fra VIF. Vi 

kan håbe på, at de har mod på, at arrangere 

noget lignende til næste år. 

 

Ad. 3. 

Der var deadline i går på stof, der skal med i 

næste nummer at Vejby Nyt, men Kirsten har 

sagt, at hvis der kommer noget i løbet af ugen, 

så kan det godt nå at komme med. Erik har 

bedt om, at juletræsfesten bliver annonceret. 

Det bliver søndag d. 27-11, hvor der først er 

gudstjeneste kl. 13.30, og derefter fest i 

Forsamlingshuset fra kl. 14.30 til 17.00. Alle 

foreningerne skal gerne sende 2 hjælpere fra 

hver forening til at pynte juletræ m.m. Citta 

har tidligere deltaget fra Melhøj Park; men det 

er Forsamlingshuset og Idrætsforeningen der 

står for arrangementet. Kirsten laver 

invitationen og plakaterne. 

 

Ad. 4. 

Der kom ca. 30 deltagere til Naturens Dag, så 

der kunne godt have været flere, men 

arrangementet forløb fint. Erik takker Mie og 

Bente fordi, de havde bagt kager, og tak til Lis 

og Birgit (Eriks kone) for hjælp til at dække 

bord og rydde op. 
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9. Kontakt til kommunen: Fejring af 

Gribskovs frivillige 2022 fredag den 
7. oktober på Græsted Torv og Kro. 
Erik er tilmeldt. 

 
10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 

 
11.  Danske landsbyer: Lis har udsendt     

           div. nyhedsbreve. 
 
      12 .Div. meddelelser - herunder LAG 
            og FLAG. 
 
      13  Intern administration og økonomi. 
   
      14. Næste møde: Forslag: Evt. 7.                         
            november eller først 5. eller 12. 
            december (julemøde). Dato for 
             julemøde skal aftales. 
 
       15. Eventuelt. 
 
 
 
 
 

 

Ad. 5. 

Erik og Niels Jørgen har talt om, at de vil 

spørge Torben Olsen om han kan forberede 

jorden, så den er klar til foråret, hvor nogle af 

klasserne fra Sct. Helene Skole så kan så 

blomster. Erik og Niels Jørgen vil tale med 

Torben om sagen. Nanna vil gerne vide, om 

det er Lokalrådet der er tovholdere på 

projektet om biodiversitet. Det bekræfter Erik, 

at det er. – Niels Jørgen har ikke haft mulighed 

for at holde et møde om boliger i Vejby. Alle 

har været meget optaget bl.a. med at 

planlægge og afholde oktoberfesten i hallen. 

 

Ad. 6. 

Kongehøjen er blevet ryddet meget flot af 

Torben Olsen, men det har været et større 

arbejde, end man havde forestillet sig. 

Forhåbentlig bliver der mindre arbejde 

fremover, hvis højen bliver vedligeholdt. Lis 

betaler regningen til Torben. Nanna har lige 

for nyligt gået op på højen, Nanna kunne se, at 

man om sommeren må gå i kornet for at 

komme derop, så hun vil gerne vide, om det er 

i orden med landmanden. Erik kan oplyse, at 

han har talt med ejeren, og ejeren har givet 

forpagteren af jorden besked på, at der skal 

være en sti op til højen, hvor der ikke må 

pløjes eller sås. Niels Jørgen har overvejet, om 

der skal laves en trappe i hjørnet af 

fodboldbanen, da det ville give den korteste 

vej til højen. 

 

Ad. 7.1. – 7.8. 

Ad. 7.1. 

Der har været konstituerende møde, hvor de 

forskellige poster blev fordelt. Jesper Ewald 

blev ny kasserer. Der er sat lås på el-skabet 

ved gadekæret, dette har Bill sørget for, da han 

var bange for, at et barn kunne lukke skabet op 

og komme til skade, hvis det stak hånden 

derind. 

 

 

Ad. 7.2. 

Der er ryddet op på fællesarealet. De havde 

betalt et firma for at få det ryddet og kørt væk, 

og beboerne har også selv stået for noget af 
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arbejdet, Vibeke har selv været aktiv i sagen. 

Der er lagt fliser i smøgen fra Melhøj Park og 

ud til Tisvildevej. Det er muligt, at der snart 

skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, 

da 2 fra bestyrelsen er ved at flytte, så der kun 

er Vibeke og Jacqueline tilbage. 

 

Ad. 7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7.4. 

Niels Jørgen gør opmærksom på, at Bent 

Sørensen er død. Bent har været meget aktiv i 

VIF og Forsamlingshuset m.m. her i byen. 

Bent skal bisættes på fredag.  

Niels Jørgen har haft møde med Lars fra 

skolen ang. en skaiterbane, som Niels Jørgen 

mener godt kan ligge i Vejby. 

 Det står dårligt til med økonomien, kassen er 

faktisk tom, og Niels Jørgen er nervøs for, at 

det tilskud de plejer at få fra kommunen er 

sparet væk. Det vil være ensbetydende med, at 

foreningen ikke længere har råd til at have 

Idrætshuset, så enten må kommunen overtage 

huset, eller betalingen til de forskellige 

aktiviteter må sættes op. 

Vedr. kunstgræsbanen så viser det sig, at der 

foreligger ikke nogen aftale om, at det er 

kommunen der fremover skal vedligeholde 

banen, og bliver den ikke vedligeholdt, vil den 

være slidt ned i løbet af nogle år. Nanna 

påtaler, at der hænger et ur på fodboldbanerne, 

der går 5 kvarter for sent. Niels Jørgen kan 

fortælle, at de har fået uret af Græsted, der 

havde fået bevilliget et nyt ur af kommunen, 

så det er Græsteds gamle ur, og i Vejby har 

man overvejet kun at lade uret gå, når der er 

kamp, så man kan følge med i, hvor lang tid 

der er tilbage af kampen. 

Der skal 41 personer af sted til Italien, hvor de 

skal spille fodbold. 32 drenge og deres trænere 

og hjælpere. Det er første gang i 2 år, at det 

har kunne lade sig gøre. 

På lørdag kl. 13.00 er der ”Slaget om 

Gribskov” på fodboldbanerne i Vejby. Det 

bliver en festdag, hvor man kan købe pølser 

m.m. medens man ser kampene. 
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Ad. 7.5. 

Den sidste ”Fredagsbar” var meget dårligt 

besøgt, der kom meget færre end der plejede. 

Der er bestyrelsesmøde d. 12-10, og 

julefrokost d. 19-11. 

 

Ad. 7.6. 

Der er godt samarbejde i menighedsrådet. 

Kirsten Mousten er en meget vigtig sekretær 

hjælp. Der bliver lagt flere og flere opgaver ud 

til menighedsrådene, så det er et stort arbejde 

for medlemmerne. Der er blevet fældet træer, 

så man bedre kan se kirken. Flere fagfolk 

havde vurderet, at taget på kirken skulle 

skiftes – pris ca. 2mil. -  men ved stiftssyn på 

kirken, blev vurderingen, at det kunne vente, 

og ved skader skulle taget repareres i stedet 

for. Der er blevet kalket og malet på 

kirkegården. Heldigvis bliver kirken opvarmet 

med fjernvarme og ikke med el, så der bliver 

ikke tale om, at den skal lukke, fordi den er for 

dyr at varme op. Nanna spørger, om der 

kommer lys på kirken til jul. Der er 

menighedsrådsmøde på onsdag d. 12-10, og 

her skal det drøftes, hvad man gør med 

belysningen af kirken. -  Der bliver lavet et 

fælles julearrangement med Tibirke 

Menighedsråd søndag d. 11-12. Der er 

gudstjeneste først, hvor børnekoret synger, og 

bagefter er der basar, hvor man bl.a. kan købe 

æbleskiver m.m. Overskuddet vil gå til 

kirkernes julehjælp. 

 

Ad. 7.7. 

I denne uge er der den årlige 

sundhedsuge/motionsuge. Der undervises i 

motion og sport. Fredag d. 14-10 er der 

motionsdag på alle landets skoler.  

Der er afholdt afskedsreception for Jørn 

Larsen, han har været lærer på Vejby Skole i 

mange, mange år. Jørn blev dog straks ansat 

igen, som tilkalde vikar, og det er dejligt 

stadigt at have Jørn på skolen. Nanna oplyser, 

der er mangel på lærere alle vegne, og Erik 

fortæller, at før i tiden, når en lærer sagde op, 

så ventede man med at rejse til skoleårets 

slutning ved sommerferien, men nu rejser 

lærerne midt i skoleåret, hvis de får et nyt job. 
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Ad. 7.8. 

Det er fortsat meget svært at få lokaler til 

klubbens aktiviteter. Det er så at sige umuligt 

på Trongården, her er det kun muligt, at 

afholde whist en gang om ugen og et 

bestyrelsesmøde en gang om måneden. 

Squaredans er flyttet ud på efterskolen, hvor 

de har fået et godt lokale, som de kan danse i. 

Der har været foredrag i Sognegården om en 

rejse til New Zealand.  

Nye medlemmer skal betale med mobilepay, 

når de melder sig ind, det har været en lettelse 

for kassereren. 

 

Ad. 8. 

Der var ingen deltagelse fra os i det sidste 

møde, der foregik i Dronningmølle. Her havde 

Anders Gerner Frost deltaget, han er formand 

for erhvervsrådet. Anders G.F. havde udtrykt 

ønske om, at inddrage lokalrådene mere i 

samarbejdet. Der bliver nyt møde med Anders 

G.F. d. 6-3-23. Næste møde i 

Lokalforeningsrådet bliver d. 30-11 i 

Helsinge. 

 

Ad. 9. 

Se dagsorden. – Erik fortæller om mødet. 

Vejret var ikke så godt, så mødet blev flyttet 

til Blick på Græsted bibliotek. Annette With 

Carlsen fik kulturprisen, hun har været meget 

engageret i forskelligt arbejde på 

ungdomsskolen. Erik nævnte herefter, de 

øvrige prismodtagere. Der var underholdning 

af nogle meget dygtige zumba dansere. 

Priserne til deltagerne i ”Lokaldysten” blev 

også delt ud. Det gik jo ikke så godt i Vejby, 

der var alt for få deltagere; men da deltager 

antallet blev regnet ud efter indbyggerantal, så 

kom vi alligevel på en tredje plads og fik 

3.000 kr., som Niels Jørgen modtog. Annisse 

blev nr. et og fik 7.000 kr., så Vejby må prøve 

at gøre det bedre til næste år. 

 

Ad. 10. 

Intet nyt. 
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Ad. 11. 

Se dagsorden. 

 

Ad. 12. 

Se dagsorden. Intet nyt. 

 

Ad. 13. 

Lis sender opkrævninger ud til foreningernes 

kasserere vedr. betaling til Lokalrådet. Beløbet 

har været det samme siden 1989, så det kunne 

måske sættes op. 

 

Ad. 14. 

Næste møde d. 5-12, det bliver så også 

julemøde. Erik indkalder til et ekstra møde, 

hvis det skulle blive nødvendigt. Lis vil gerne 

igen stå for indkøb til julemødet. Lis sender en 

mail til os alle for at høre, om vi kommer til 

julearrangementet af hensyn til indkøb til 

maden. 

 

Ad. 15. 

Nanna foreslår at vi laver en dag, hvor vi 

måske kunne tjene nogle penge til Lokalrådet.. 

Men Nanna mener også, at opgaver til 

frivillige skal beskrives nøjagtigt, så de er helt 

klar over, hvad deres opgave er, ellers kan det 

virke uoverskueligt for dem. Vibeke 

kontaktede hver enkelt, der deltog i rydningen 

af fælles området, så de vidste helt nøjagtigt, 

hvad deres opgave var, og det fungerede godt. 

Henrik synes, at vi skal have et andet logo, for 

Henrik mener ikke, at der er så mange, der kan 

huske historien om den gamle kogge ved 

Vejby Strand. Niels Jørgen foreslår, at vi 

kunne lave en konkurrence om det. 

Erik spørger Nanna om opslagstavlen i Rema 

1000, men der er ikke noget nyt. 

Henrik så gerne, at der blev pænere ved 

indfaldsvejene til Vejby, som f.eks. blomster, 

og alle de ting, der står ved huset på hjørnet af 

Tisvildevej og Trongårdsbakken, snart blev 

fjernet. Werner kan fortælle, at der står lige så 

meget på hjørnet af Bogknoldvej og 

Kirkeager, og vejen og fortovet er overtegnet.. 

Begge steder er det en ung mand, der er blevet 

30 år uden at være gift, så det skulle fejres, og 

tingene står på privat grund  
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Vibeke vil gerne vide, hvem der ejer den lille 

sti, der går fra Skræderbakken og ned til Rema 

1000, for den trænger meget til at blive gjort i 

stand og renset for forskelligt affald. Michael 

ved at stien tilhører Rema 1000. 

Erik kunne tænke sig et maleri på den store 

betonmur på Trongården, det ville forskønne 

indkørslen til byen der. 

Bent spørger til regnskabet for Vejby Nyt. 

Michael har sendt mail ud til alle 

annoncørerne vedr. betaling, men der er 

stadigt nogle, der ikke har betalt. 

Bent spørger, om vi også har vælgermøde, når 

der er folketingsvalg, men vi har kun 

vælgermøde ved kommunevalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


