Referat

Side 1

Vedr: Vejby Lokalråd
Deltagere: Erik, Citta, Mie, Kirsten, Ulrik,
Gustaf, Bent, Anne, Lis, Ulla og Bente.
Afbud fra Niels Jørgen og Nanna.
Henrik Lund Andersen deltog fra pkt. 5.

Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag
den 10. december 2018, kl. 19.00 i blok F på
skolen i Vejby.
Bemærk at mødet kun varer ca. 1 time,
hvorefter der er julefrokost. Både mødet og
julefrokosten finder sted i kantinen i blok F.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Ad. 1.
Godkendt, bortset fra at Citta har følgende
bemærkning under pkt. 3 ”Der mangler Vejby
Nyt på skolen denne gang”. Citta har afleveret
det aftalte antal blade til skolen, som hun
plejer. Erik siger, at Citta fortsat skal aflevere
det aftalte antal blade, og skolen så kan hente
flere blade hos Bent eller Kirsten, hvis der er
brug for det. Bent og Kirsten har altid et antal
ekstra blade.

Ad.2.
Juletræsfesten i Forsamlingshuset gik godt,
men Bent kan oplyse, at mange af deltagerne
3. PR-aktiviteter: Deadline for næste nummer mærkeligt nok gik inden bankospillet, selv om
af Vejby Nyt er den 11. januar 2019. Bladene det var gratis, og der var fine præmier. Ulrik
uddeles i weekenden den 2.-3. februar. Er den foreslår, at til næste år kunne man lægge
nye udgave af "Velkommen til Vejby" trykt? gudstjenesten lige inden festen i
Forsamlingshuset, så det startede i kirken. Det
var tradition der, hvor Ulrik var ansat tidligere,
4. Løbende aktiviteter: Sidste nyt om
og det fungerede fint. Erik vil forelægge det
Kildehøjgaard udstykningen.
for grundejerforeningerne og Idrætsforeningen
ved planlægningsmødet til næste år. – Vedr.
5. Nye rådssager: Henrik Lund-Andersen
biblioteket på skolen. Nanna har sendt mail til
orienterer om planerne vedr. pilgrimsruten i
os d. 2/12 vedr. hendes drøftelse med
Vejby og omegn.
Mail vedr. stien ved Svanemosen er udsendt til folkebiblioteket af vores forslag på sidste
alle. Sagen tages op på et af de første møder i møde (se referatet fra d. 12/11 pkt. 2).
Folkebiblioteket vil gerne deltage i et møde
det nye år. Gem venligst den tilsendte mail.
for beboerne i Vejby efter uge 8. Nanna vil
Det aftales hvem der deltager i mødet med
forsøge at få en dato for mødet så hurtigt, så
kommunen vedr. trafikforholdene i Vejby
datoen kan komme med i næste Vejby Nyt. –
tirsdag den 15. januar kl. 16 på rådhuset.
Sagen drøftes kort og tages op igen på mødet i Da Sct. Hans bålet ved Idrætshuset ikke måtte
brændes af i sommer, bliver det nu tændt i
lokalrådet mandag den 14. januar 2019.
stedet for d. 21/12, hvor det er vintersolhverv.
Det er arrangeret af Idrætsforeningen og Ulrik.
6. Permanente aktiviteter: Sidste nyt vedr.
flygtningesituationen samt ref. fra mødet den Niels Jørgen har sendt mail til os vedr. dette.
Det er meningen, at bålet skal tændes kl. 19.
15.november.
Ulrik vil holde en lille tale, og Ulrik opfordrer
folk til at tage deres mobiltelefoner med, så de
7. Nyt fra foreningerne (7.1 - 7.8).
kan se teksten, når der skal synges ”Skyerne
7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.
gråner”. Der bliver traktement med æbleskiver
7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.
og gløgg.
2. Meddelelser: De sidste nyheder fra
lokalsamfundet.
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7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og
Saxenkol.
7.4. VIF.
7.5. Forsamlingshuset.
7.6. Menighedsrådet.
7.7. Skolen.
7.8. Trongårdsklubben.

Ad.3.
Se dagsorden. Pjecen ”Velkommen til Vejby”
udkommer i det nye år. – Niels Jørgen håber,
at Wikipedia gruppen kan finde en dato, hvor
de kan mødes først i det nye år.

Ad.4.
8. Kontakt til lokalforeningsrådet og de øvrige Erik har sendt mail til os, hvor Søren Toftlokalråd.
Nielsen skriver, at der er meget lille interesse
for at købe boliger, men stor interesse for at
9. Kontakt til kommunen: Se pkt. 5 vedr.
leje. De vil derfor nu prøve at finde investorer,
møde 15.01.2019.
der vil købe alle boligerne og leje dem ud.
Dette vil dog være medvirkende til, at
10. Kontakt til Hovedstadsregionen.
byggeriet bliver forsinket.
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div.
Nyhedsbreve.

Ad.5.
Henrik har sendt beskrivelse af ruten til Erik,
Erik vil videresende det til os. Henrik har
12. Div. kontakter - herunder LAG.
været til møde med LAG. LAG vil kun kunne
støtte projekter, når beløbet, der søges om er
13. Intern administration og økonomi: Husk at på over 100.000 kr., og hvor ansøgeren selv
aflevere bilag til Lis inden årets udgang, så de kan komme med en investering af samme
kan komme med i regnskabet for 2018.
størrelse, som det ansøgte beløb. Henrik
prøver at søge alligevel. Ruten er planlagt til at
14. Næste møde: Forslag: Mandag den 14.
gå fra Godhavn Station, og meget af vejen
januar 2019.
følge den røde kløversti rute; men Henrik har
haft problemer med at komme ind på
15. Eventuelt.
oplysningerne om ruten. Anne vil undersøge
hvorfor. Kirsten synes, at skal ruten være en
Kl. ca. 20 julefrokost.
forlængelse af Esrum-Tisvilde ruten, er det
bedre at vente med udvidelsen, til dem der står
for Esrum-Tisvilde ruten er klar til at udvide.
Henrik siger, at ruten skal være en selvstændig
rute, og Henrik har været i kontakt med dem,
der står for Esrum-Tisvilde ruten, og de har
slet ikke resurser til at udvide nu. Henrik vil
gerne slutte turen med gudstjeneste i Vejby
Kirke og fællesspisning i Vejby for deltagerne
og for Vejbys borgere for at promovere Vejby.
Der bliver ikke noget med overnatning, og
dem der er kommet med toget til Godhavn,
kan så tage toget hjem fra Vejby. Anne gør
opmærksom på, at turen ikke må hedde en
pilgrimstur, da det er et beskyttet navn. Anne
foreslår, at vi laver et forsøg med turen til
næste sommer, og det annonceres i Vejby Nyt.
Ulrik synes, at turen skal være et selvstændigt
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projekt, som alle kan deltage i. Det koster ret
meget at deltage i Esrum-Tisvilde turen, og
den er med et begrænset antal deltagere. (Se
også referatet fra d. 12/11 pkt. 5). Henrik vil
arbejde videre med sagen. Henrik spørger, om
der evt. kunne gøres noget ved
Stationsbygningen, da det ikke er noget kønt
syn, der møder en, når man står af toget. Men
vi må indrømme, at det har vi drøftet mange
gange, men ikke fundet nogen løsning, da den
skal købes for 1000.000 kr. og nok sættes i
stand for mindst det samme beløb.
Vedr. turen ved Svanemosen. Det viser sig at
ingen har modtaget mailen, som Erik har
videresendt udover Bente, hvor Erik har sendt
den specielt til hende. Erik/Bente sender den
igen til hver enkelt. Sagen tages op på næste
møde.- Vedr. mødet med kommunen d. 15/119 på Rådhuset om trafikforholdene i Vejby.
Erik, Ulrik og Nanna deltager. Emnet drøftes
på næste møde d. 14/1-19.
Ad.6.
Sagen vedr. manglende tilskud til enlig mor,
der er flygtning sammen med sin søn (se
referat fra 12/11 pkt.6). Der er udfyldt nogle
skemaer med ansøgning om tilskud til de
udgifter, hun har, og hun får nu nogle flere
penge. Steffen Ulf Hansen fra Græsted
Frivilligcenter har gjort opmærksom på, at det
nye lovforslag hvor flygtningene fremover
skal have 1000 kr. mindre om måneden pr.
person, især vil gå ud over børnefamilierne, og
der er flere familier nu, der ikke længere har
råd til at bo i de boliger, de har fået anvist. Gribskovs flygtninge kvote for 2019 er én
person. - To af de familier, der har boet i den
gamle børnehave, har fået permanente boliger
i Blistrup, så i øjeblikket bor der kun en
familie i børnehaven. – Maysaa er blevet
optaget på en uddannelse på RUC i Roskilde,
hvor hun kan videreuddanne sig.
Undervisningen foregår på engelsk, men det er
ikke noget problem, da Maysaa er
engelsklærer uddannet i Syrien. Hun skal til
undervisning 2 dage om ugen ugen; men
Maysaas sagsbehandler har sagt, at det kan
hun ikke, fordi hun skal stå til rådighed for
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arbejdsmarkedet alle ugens dage. – Anne har
lavet en Facebook gruppe for de frivillige
flygtningehjælpere og flygtningene.
Ad.7.1.
Intet nyt.
Ad.7.2.
Citta har fået brev fra Gribskov Vandforsyning
ang. adskillelse af regnvand fra kloakvand, da
regnvandet på et tidspunkt ikke længere må
løbe i kloakken.
Ad.7.3.
Intet nyt.
Ad.7.4.
Niels Jørgen har sendt mail til os vedr. VIF.
Der er udarbejdet et revideret oplæg til
udbygningen af Idrætshuset til brug for
fondansøgninger. Se også under pkt. 2 vedr.
bålet.
Ad.7.5.
Se under pkt. 2 vedr. juletræsfesten.
Ad.7.6.
Se under pkt. 2 vedr. juletræsfest og bålfest d.
21/12.
Ad.7.7.
Se under pkt. 2 vedr. biblioteket på skolen.
Ad.7.8.
Trongårdsklubben holder julefrokost på
onsdag d. 12/12, hvor Ulla vil nævne at Sct.
Hans bålet brændes d. 21/12, og det
arrangement der er, og Ulla beder Mie om at
spørge Werner, om han vil sende meddelelsen
ud til alle stavgængerne..
Ad.8.
Lokalforeningsrådet vil indstille én fælles
kandidat til arbejdsgruppen vedr. ”National
Parken”. Trongårdsklubben og
stavgangsklubben har indstillet Christian
Heiberg fra Tisvilde. Christian ved meget om
naturen og Nordsjælland.
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Ad.9.
Se dagsorden.
Ad.10.
Intet nyt.
Ad.11.
Se dagsorden.
Ad.12.
Se under pkt. 5.
Ad.13.
Se dagsorden.
Ad.14.
Næste møde d. 14/1-19.
Ad.15.
Bent vil gerne vide om Leif Jacobsen fortsat
sidder i nogle udvalg, da Bent har set, at han af
og til har skrevet noget. Erik kan oplyse, at
Leif fortsat er repræsentant for Gribskov i
LAG.

