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Referat fra møde i Vejby Lokalråd 
mandag den 13. maj 2019, kl. 19.00 i blok 
U på skolen i Vejby 
Henrik Lund-Andersen deltager i punkt 5. 
 

0. Konstituering. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 

 
2. Meddelelser: Sidste nyt fra 

lokalsamfundet. 
 

3. PR-aktiviteter: Næste nummer af 
Vejby Nyt uddeles den 1.-2. juni 
2019. 

 
4. Løbende aktiviteter: Sidste ny vedr. 

flygtningesituationen og vedr. 
Kildehøjgaard udstykningen. 

 
5. Nye rådssager: Henrik orienterer 

om den sidste prøvevandring samt 
om planen for vandringen til Sankt 
Hans. Er der noget lokalrådet skal 
hjælpe med? Tilmelding til 
arrangementet på Naturens Dag 
søndag den 8. september. 

 
6. Permanente aktiviteter: Evaluering 

af generalforsamlingen den 29. 
april 2019. 

 
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.                                  

 

Deltagere: Erik, Citta, Mie, Anne, Gustaf, 

Bent, Ulla, Lis, Michael og Bente. 

Afbud fra Ulrik og Niels Jørgen. 

Fraværende: Nanna og repræsentant fra 

Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol. 

 

Erik bød velkommen og specielt til Michael, 

der er nyt medlem. 

 

Ad.0. 

Erik genvælges som formand, Citta som 

næstformand, Lis som kasserer og Bente som 

sekretær. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Gadekæret er blevet renset og ser rigtig fint 

ud. Veteran bilerne kørte igennem Vejby i 

lørdags, hvor der i den anledning var rejst 

flagalle på Tisvildevej. 

 

Ad.3. 

Vedr. Vejby Nyt: Bent er ikke hjemme i uge 

21, og Erik er ikke hjemme fra d. 25. til d. 29. 

maj, så der bliver måske problemer med 

trykning og uddeling d. 1.-2. juni. Bent 

spørger Kirsten, hvornår bladet er klar til 

trykning, og Bent orienterer Erik om, hvornår 

det er klart til uddeling. 

 

Ad.4. 

Vedr. Kildehøjgaard: Citta var til møde i 

Lokalforeningsrådet, hvor hun orienterede om 

byggeriet og fortalte der manglede investorer. 

Efter mødet blev Citta kontaktet af en af 

deltagerne fra Tisvilde, Poul Boring, der 

muligvis kendte nogle, der ville være 

investorer. Poul B. har siden sendt en mail til 

Citta med oplysninger om dette. Citta har 

sendt mailen videre til Erik, der har sendt den 

videre til Søren T.-N. Erik har talt med Poul 

B. og Søren T.-N. om sagen, og Søren oplyste, 

at han og 2E bolig også har kontakt til en 

investor. – Vedr. Flygtningene: Det forventes 

fortsat, at der kun kommer en flygtning til 
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7.6. Menighedsrådet. 
7.7.  Skolen. 
7.8. Trongårdsklubben. 
 
8.Kontakt til lokalforeningsrådet og de 
øvrige lokalråd: Citta orienterer fra mødet 
den 30. april 2019. 
. 
9.Kontakt til kommunen. 

 
10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt 
div. nyhedsbreve. 
 
12. Div. kontakter - herunder LAG og 
FLAG. 
 
13. Intern administration og økonomi. 
 
14. Næste møde: Forslag: Mandag den 
17. juni 2019. 
 
15. Eventuelt. 
 

 

 

 

 

Gribskov Kommune i 2019. Der er derfor 

pause med Multi Kulti, da der næsten kun kom 

danskere til de sidste arrangementer. Anne 

oplyser, at der nu kun bor en familie i den 

gamle børnehave på Femgårdsvej. Herudover 

kan Anne fortælle, at der er en Facebook 

gruppe, der hedder Multi Kulti, hvor man 

f.eks. kan komme med forslag til forskellige 

arrangementer. Det er en lukket gruppe, hvor 

Anne og Maysaa styrer tilgangen. 

 

Ad.5. 

Vedr. Naturens Dag: I år er emnet for dagen 

”Mærk Naturen”. Erik vil tilmelde os. Vi vil 

igen i år bruge Kløverstierne med en ansvarlig 

person på hver rute. Turene slutter i 

Idrætshuset, hvor der er kaffe og kage. Mie og 

Bente vil godt bage en kage, og Bente vil også 

godt lave kaffen, men vil meget gerne have en 

eller flere med til det. Erik foreslår, at der evt. 

kunne være flere der deltog i arrangementet, så 

Erik vil sende indbydelse til byens 

foreningerne og skolen. Anne mener, at det 

kunne være, at der var personer fra 

foreningerne, der ville påtage sig, at være 

tovholder på nogle af turene. – Vedr. Henriks 

ture: Da Henrik ikke er kommet endnu, læser 

Erik en mail op, som Henrik har sendt, hvoraf 

det fremgår, at der vil blive brug for hjælp ved 

turen d. 16/7, hvor turen er koblet på Esrum 

Tisvilde ruten. Her er der brug for hjælp til at 

lave løgsuppe m.m. – Henrik kommer senere 

og oplyser følgende: Der er nattergaletur d. 

29/5. kl. 20. Turen starter i Sognegården kl.20, 

hvor H.C. Andersens eventyr Nattergalen vil 

blive læst højt, hvorefter man begiver sig 

afsted på turen. Turen d. 23/6. starter kl. 15.17. 

fra Tisvilde Station, hvor man først går til 

Helene Grav og Helene Kilde og fortsætter 

turen til Vejby. Her vil der være en lille andagt 

i kirken kl. 17.30. og kl. ca. 18. kan deltagerne 

gå ned på festpladsen og spise pølser m.m. og 

se Sct. Hans bål. Vedr. afslutning på turen d. 

16/7, så vil der først være andagt i Vejby kirke 

og derefter middag med galisisk løgsuppe i 

Sognegården. Henrik forestiller sig at 

deltagerne i dette bliver deltagerne fra turen 

fra Esrum til Vejby, Menighedsrådet og 
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Lokalrådet. Der vil blive brug for hjælp til at 

lave suppen, bage flutes samt servere og rydde 

op. Henrik havde tænkt at skrive om turene i 

Vejby Nyt; men der var deadline d. 28/4., så 

det er muligt, at det ikke kan lade sig gøre. Det 

vil være muligt at lave suppen fra eget køkken. 

Henrik finder opskriften på Galisisk 

Løgsuppe, til dem der laver suppe. Turene 

tages op igen på næste møde. 

 

Ad.6. 

Der var pænt fremmøde, og Jette Haugaards 

foredrag om Nationalparken var meget 

spændende. 

 

Ad.7.1. – 7.8. 

Ad 7.1. 

Der har været møde og generalforsamling. 

Generalforsamlingen gik fint og hurtigt. Der 

var en ansøgning fra Gadekærslauget om en 

bevilling på 7.700 kr. til nye planter/klyner 

rundt om gadekæret. Det blev bevilliget. 

Herudover blev det besluttet, at hvis andre skal 

bruge strøm fra den strømkilde, der forsyner 

springvandet i gadekæret, så skal de betale 300 

kr. Det vil bl.a. dreje sig om Street Food, når 

der er Torvedag på den lille parkeringsplads. 

Strømmen til springvandet i gadekæret 

kostede sidste år Vejby Borger og 

Grundejerforening 11.000 kr. Der er nu sat ur 

på, så det springer ikke hele tiden. 

 

Ad.7.2. 

Der er et hus til salg i Melhøj Park i 

øjeblikket. Der er åbent hus søndag d.19/5. 

Det andet hus der var til salg, her er salget 

blevet annulleret. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Båltalen holdes i år af Trine Egetved. 

 

Ad.7.5. 

Der var mange deltagere ved den sidste 

fredagsbar. Efter sommerferien holdes der 

fredagsbar d. 23/8 -  20/9 -  18/10 og 8/11. 
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Ad.7.6. 

Konstituerende møde hvor Henrik Dynnegaard 

blev formand og Henrik Lund Andersen blev 

næstformand. Kirkens nye hjemmeside er lagt 

ind på nettet. Så vidt vides starter 

grundlovsmødet kl. 12.00. i år, og Morten 

Messerschmidt er grundlovstaler. 

 

Ad.7.7. 

Den skriftlige eksamen er overstået. 

 

Ad.7.8. 

Der har været årsmøde i forsamlingshuset d. 

24/4, og der er bustur d. 13/6. Aktiviteterne er 

lukket ned nu indtil d 1/9 med undtagelse af 

stavgangsturene og slentreture. 

 

Ad.8. 

Citta orienterer fra mødet: Der var mange 

deltagere denne gang, over 20. Kontakt 

udvalget til kommunen kom til at består af 

Jette Haugaard, Pernille Lütken, og Henny 

Green (Dronningmølle). Dronningmølle har 

haft problemer med at få egnede steder til 

antennemaster, og de vil nu henvende sig til 

kommunen for at få en lokalplan for 

opsætning af master. De har fået LAG midler 

til hjælp til at omdanne deres gamle brugs til 

medborgerhus; men der er langt fra penge nok 

endnu. Medborgermøderne med politikerne 

blev drøftet, og ingen syntes, at der var 

kommet noget ud af møderne, så man vil nu 

prøve at få ændret dette – Se også under pkt. 4. 

Næste møde i Lokalforeningsrådet bliver d. 

17/6, det er samme dag som forslaget til vores 

møde. Erik synes, at det bliver svært at finde 

en anden mandag i juni, og mandag er den 

dag, hvor det passer alle bedst. Da Citta og 

Erik er de eneste der deltager i 

Lokalforeningsrådets møder, bliver de enige 

om, at er der noget på dagsorden, hvor de skal 

deltage, så tager den ene afsted til 

Lokalforeningsrådet. 

 

Ad.9. 

Intet nyt. 
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Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Se referat fra generalforsamlingen, Leifs 

forklaring om LAG og FLAG. 

 

Ad.13. 

Vedr. IT sikkerhed: Anne vil godt have taget 

det op på næste møde, og Anne vil lave en 

formular, hvor vi bekræfter, at det er i orden, 

at vores oplysninger med navn og adresse 

ligger på nettet. 

 

Ad.14. 

Næste møde mandag d.17/6. 

 

Ad.15. 

Intet nyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


