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Referat fra møde i Vejby Lokalråd 
mandag den 17. august 2020, kl. 19.00 i 
blok U på skolen i Vejby. 
Mødet gennemføres under hensyntagen 
til corona reglerne. 
 

1. Godkendelse af referatet fra sidste 
møde (24/2 – 2020). 
. 

2.  Meddelelser og nyt fra 
lokalområdet - herunder 
meddelelse fra Margit Kildevang 
om at Google nedlægger de gamle 
Google Sites, og indholdet på 
hjemmesiden VejbyNet forsvinder 
derfor til november. Der er 
mulighed for at blive tilsluttet new 
Google Sites, men det kræver, at vi 
ønsker at fortsætte med en 
hjemmeside, og at vi gør noget 
aktivt. Jeg har bedt Michael se på 
Mulighederne. Bjørn Olsen er gået. 

           i samarbejde med det lokale firma    
.          TIDA-BYG om ombygning af Vejby 
           Station til 5 lejligheder. 
 

3. PR-aktiviteter: Deadline for næste 
nummer af Vejby Nyt er søndag 
den 9. august. Bladene uddeles i 
weekenden 5.-6. september. Niels 
Jørgen vil gerne have at uddelerne 
af Vejby Nyt også uddeler 
fodboldafdelingens klubprogram 
2020-21. Alle uddelere spørges - 
belønningen er rødvin. Erik kan 
ikke sortere bladene denne gang, 
da han er i Frankrig. En afløser 
skal findes. Erik udarbejder liste 
over ruter og antal blade samt 
uddelere. Hvem kan påtage sig 

 

 

Deltagere: Erik, Mie, Lis, Michael, Ulla, 

Nanna, Gustaf, Bent og Bente. 

Afbud fra Ulrik, Niels Jørgen og Citta. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Michael og Margit har talt om at lukke Vejby 

Net, da siden ikke bliver opdateret, en del af 

det, der står, er sket i 2018, og skal siden 

holdes opdateret, vil det kræve en redaktør. 

Margit og Jais har indtil nu stået for siden, 

men de ønsker ikke at stå for opdatering af 

siden.  Erik blev i sin tid sat ind som 

administrator, og han kan se, at der er mange, 

der er inde på siden. Der er en del links til 

andre sider f.eks. Vejby Facebook, 

Trongårdsklubben, Idrætsforeningen m.m. 

Erik mener, at dem der har links på Vejby Net, 

der henviser til deres egen hjemmeside bør 

orienteres, hvis siden lukker. Michael 

forklarer, at det vil være et større arbejde, at 

lægge siden ind på New Google Sites. Ulla ser 

gerne, at siden fortsætter, da der henvises til 

Trongårdsklubbens hjemmeside. Det kan være 

en mulighed at siden fortsætter, men kun med 

links til andre sider og uden en kalender over, 

det der sker i byen nu og her. Mie anbefaler at 

bruge Facebook, her kan man hele tiden holde 

sig opdateret om tiltag i byen; men flere af os 

er ikke på Facebook og ønsker heller ikke at 

komme det, og Michael gør opmærksom på, at 

er man på Facebook kan de gå ind i ens 

computer og bruge de oplysninger, der ligger 

der. Vi er enige om, at siden bør fortsætte men 

kun med links, der henviser til andre sider. 

Michael vil godt overføre siden. 

Ombygningen af stationen har været omtalt i 

Frb. Amts Avis. Der stod, at det blev 5 

ejerlejligheder, og de nok var færdige om ca. 

et år. 

 

Ad.3. 

Alle uddelerne af Vejby Nyt vil gerne tage 

fodboldbladene med. Belønningen bliver en 
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opgaven? Erik orienterer om 
tilbagemeldinger fra uddelerne. 
 

4. Løbende aktiviteter: Status for 
Elleville. 
 

5. Nye rådssager: Filmoptagelserne 
blev gennemført mandag den 3. 
marts. Filmen kan ses på 
www.vejbyliv.dk. Er der 
tilbagemeldinger fra visionsdagen? 
Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe, 
der skal undersøge mulighederne 
for bygning af mindre lejeboliger 
primært for pensionister. Der er 
mulighed for boligbyggeri på 
arealet ved Netto. 
 

6. Permanente aktiviteter: 
Planlægning af Naturens Dag, 
søndag den 13. september. 
Planlægning af vores 
generalforsamling, som vil finde 
sted i Vejby Forsamlingshus 
mandag den 21. september, kl. 
19.00 

 
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: Cykelrute 32 
er ændret. 
 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 

11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt 
div. nyhedsbreve. 
 

eller to flasker rødvin alt efter hvor mange 

blade, man har med. Niels Jørgen sørger for 

rødvinen. Bent og Niels Jørgen vil gerne 

sortere bladene. Erik har lavet en liste til dem 

over uddelerne, og det antal blade hver uddeler 

har med. Sorteringen og uddelingen af bladene 

vil ske fra Idrætshuset. 

 

Ad.4. 

Erik har talt med Simon Verbik der nu er 

kontakt personen til Elleville, da Mark 

Jørgensen ikke længere fungerer som sådan. 

Simon vil gerne komme med et oplæg om 

Elleville til vores generalforsamling. 

 

Ad.5, 

Den lille film om Vejby vil blive vist til vores 

generalforsamling. 

Da det næppe bliver ret mange af Vejbys 

pensionister, der ønsker at bo i Elleville, så vil 

det være en god ide med en arbejdsgruppe, der 

undersøger muligheden for at bygge 

lejeboliger på grunden bag Netto. Jorden 

tilhører den røde gård lige udenfor Vejby, og 

jorden er blevet udlagt til bebyggelse. I den 

tidligere arbejdsgruppe sad Ulla, Susanne 

Reesing, Leif Nielsen og Jette Larsen. Ulla 

ønsker ikke at fortsætte i en ny arbejdsgruppe, 

og hun mener heller ikke Susanne vil være 

interesseret. Erik og Niels Jørgen har heller 

ikke mulighed for at deltage. Ulla mener, at 

det bedste vil være, hvis nogle yngre vil være 

med, da hun tvivler på, at nogle af os der er 

ældre nu, vil få glæde af byggeriet. 

Niels Jørgen har talt med Kirsten Jørgensen 

om at arrangere en byvandring igen for 

tilflyttere gerne først i september, inden det 

bliver for mørkt om aftenen eller evt. en 

weekend. 

 

Ad.6. 

Niels Jørgen har givet besked på, at 

Idrætshuset er klar til afslutningen på Naturens 

Dag. Mie, Ulla og Bente vil bage kage til 

deltagerne. På Kløversti ruterne vil følgende 

være guider: Grøn rute regner vi med Kirsten 

J. tager, blå rute tager Erik, Anne Grell vil 

tager rød rute og Henrik Lund Andersen vil 

http://www.vejbyliv.dk/
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12. Div kontakter - herunder LAG og 
FLAG. 
 

    13. Intern administration og økonomi.. 
 
     14.Forslag til næste møde: Mandag       

     den 5 oktober 2020. 
 

     15. Eventuelt. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

tage sort rute evt. som cykel rute. 

Generalforsamlingen er aftalt med Kate, vi 

regner med, at vi kan være i den lille sal og 

alligevel have korrekt afstand til hinanden. 

Bent har plakater med både til Naturens Dag 

og generalforsamlingen. Erik og Bent hænger 

de store plakater op. Erik hænger op på 

opslagstavlen udenfor Forsamlingshuset og 

hos frisøren og på skolen, Citta ved Rema 

1000 og tanken, Mie i Ørby og evt.  Netto, Lis 

Kælderbjergvej, Bent i vinduet på 

Forsamlingshuset, Ulla i Sognegården og 

Bente i busstoppestedet på Rågelejevej, 

Strandvejs Købmanden og Holløse Station. På 

valg i år er: Lis, Michael, Mie og Anne og 

revisorerne. Alle er villige til genvalg 

undtagen Anne, der ønsker at gå ud, så vi 

mangler en suppleant. 

 

Ad. 7.1. – 7.8. 

Ad.71. 

Der er generalforsamling d.19/8. Det afholdes 

i den store sal for at holde korrekt afstand, da 

man ikke ved, hvor mange der kommer. Der 

vil ske ændringer i paragrafferne, så man 

fremover kan nøjes med at være 5 medlemmer 

i stedet for 7, da det næsten er umuligt, at 

skaffe nye medlemmer. Viggo tager et år til 

som formand. Prisen for oplysninger til 

ejendomsmæglerne er hævet fra 300 til 500 kr. 

Der skulle også have været flag ned af 

Møngevej, da der var konfirmation i byen, 

men det viste sig, at de nye flagstænger var for 

store til at komme ned i hullerne, der er lavet 

på Møngevej, så der skal lige høvles lidt af 

flagstængerne. 

 

Ad.7.2. 

Generalforsamlingen udskudt indtil videre. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Niels Jørgen har sendt følgende oplysninger: 

Gribskov Kommune skal til at behandle 

budget for 2021, hvor en kunstgræsbane i 

Vejby er på. Der er sendt oplæg til 
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forvaltningen omkring placeringen af banen 

m.v. (Se Niels Jørgens mail til os.) Banen 

forventes klar i løbet af efteråret2021. 

Fodboldsæsonen er startet med tilgang af 

mange nye spillere. Vinteridrætten gør klar til 

start. Der afvikles forsinket billard-DM for 

hold 11.-12. september. 

Vejby IF har tilbudt at lægge hus til 

eftersøgning af personer. Missing People 

benyttede huset i lørdags til eftersøgning af 

Einar. 

Med hensyn til vintersolhvervsbål, så har 

Ulrik meddelt, at Menighedsrådet gerne vil 

være med igen. 

 

Ad.7.5. 

Der er generalforsamling d. 27/9. Fredagsbar 

enten d. 11/9 eller d.18/9, der står forskellige 

datoer på Facebook og på hjemmesiden. Bent 

vil få det rettet, så der kun står den korrekte 

dato. Det bliver med helstegt pattegris til 75 

kr. pr kuvert. 

 

Ad.7.6. 

Kæmper mod corona både i kirken og i 

Sognegården. Der skal gøres corona rent i 

Sognegården hver morgen foruden den 

sædvanlige rengøring, så der bliver gjort rent i 

9 timer om ugen. 

Der er snart menighedsrådsvalg, men der 

mangler personer der vil stille op. Der har lige 

været orienteringsmøde, der deltog 

Menighedsrådet og 4 andre, hvor kun den ene 

måske ville stille op, og der er flere fra det 

tidligere Menighedsråd, der ønsker at gå ud. 

Ulla har indtryk af, at folk vil godt hjælpe til 

af og til, men de vil ikke binde sig for noget 

fast. 

 

Ad.7.7. 

Der er corona udfordringer. Dagligdag med 

sprit og håndvask for eleverne, de må være 

sammen på tværs af årgangene, men ikke 

sammen med ældre eller yngre årgange.  

Skolen havde fødselsdag d. 14/8, det blev 

fejret uden særlig markering. 

 Der var arrangeret et arrangement sammen 

med ”Musik i Lejet”, men det blev desværre 
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aflyst, da man regnede med, at der ville 

komme over 100 menneske, så det er udskudt 

til foråret.  

Nanna har arrangeret, at forfatteren Jesper ? 

kommer, og det regner hun med kan 

gennemføres, men der så kun kan være 100 

tilhører. 

 Jørn Larsen har haft 40 års jubilæum, det er 

første gang, at en lærer har været i 40 år på 

Vejby Skole. Den tidligere pedel Lillian havde 

også 40 års jubilæum på skolen.  

 

Ad.7.8. 

Der er generalforsamling d.2/9, Det bliver kun 

med kaffe og kage fra kl.10-12 p.gr.af 

coronaen. Der er bustur til ”Tårnet” med 

masker på i bussen. Klubben har købt masker 

ind 500 stk. Nanna synes at det hurtigt kan 

blive dyrt med maskerne, hendes datter 

studerer og kører hver dag med toget, så det 

bliver noget af en udgift med maskerne for 

hende. Kortspillerne kan ikke længere sidde på 

Trongården p.gr.af corona retningslinierne. 

Ulla efterlyser igen en billigere pris for brug af 

Forsamlingshuset, med den pris klubben giver 

nu vil det blive 40.000 kr. for leje af huset til 

kortspillerne og squaredanserne, og så mange 

penge har klubben ikke. Det er kun muligt at 

stille forslag på generalforsamlingen, når man 

er medlem i Forsamlingshuset. Mie spørger 

om Trongårdsklubben kunne stå som medlem, 

men Bent mener, der kun kan stå personer. 

Bent vil tage spørgsmålene med til 

bestyrelsen. 

 

Ad.8. 

Møde i Lokalforeningsrådet d. 26/8. Erik og 

Citta regner med at tage med. 

 

Ad.9. 

Cykelrute 32 er ændret efter anbefaling af Jens 

Erik Larsen (Niels Jørgens store bror), der er 

specialist i cykelruter, så ruten går ikke 

længere af Gl. Skolevej men ned til Stationen 

og videre ad Ørby stien. Vedr. den grønne 

Kløversti så er skiltet fjernet lige overfor ”Den 

gamle skole”. 
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Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Kødsnedkeren har fået tilskud fra LAG, så de 

er ved at lave en ny afdeling. 

 

Ad.13. 

Intet nyt. 

 

Ad.14. 

Næste møde d. 5/10. Mie kan ikke komme til 

det møde.  

 

Ad.15. 

Nanna fortæller, at en lærer på skolen ofte går 

ture med eleverne på Kløverstierne, og han 

fortæller Nanna, at der mangler flere skilte på 

ruterne, så det kan være svært at finde vej. 

Nanna vil sende oplysningerne til Erik, der vil 

sørge for, at det bliver i orden igen. 

Nanna efterlyser en opslagstavle ved Rema 

eller Netto. Nanna vil spørge Rema om der må 

sættes en op, hvis det er i orden, vil Nanna 

kontakte Finn/tømrer eller Tim Hansen TIDA-

BYG og spørge, om de vil lave en tavle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


