Referat

Side 1

Vedr: Vejby Lokalråd
Deltagere: Erik, Citta, Gustaf, Nanna, Ulla,
Lis, Bent, Anne og Bente.
Afbud fra: Ulrik, Kirsten, Niels Jørgen, Mie
og Henrik.
Ad.1.
Godkendt.
Referat fra møde i Vejby Lokalråd
mandag den 18. februar 2019, kl. 19.00 i
blok U på skolen i Vejby.
Henrik Lund-Andersen deltager i punkt 5.

Ad.2.
Gustaf oplyser Vejby Borger og
Grundejerforening har møde d. 19/2 for at
planlægge fastelavnsfesten. – Niels Jørgen har
1.Godkendelse af referat fra sidste møde. mailet til os, at han ikke selv kan deltage i
fastelavnsfesten; men Toke og Martin vil være
tovholdere fra VIF.
2. Meddelelser: Sidste nyt fra
Vedr. mødet med Gribskov Biblioteker d.
lokalsamfundet - fastelavnsfest i
Vejbyhallen søndag den 3. marts kl. 14. - 21/2, så håber Nanna, at der vil blive pæn
læs artiklen om fastelavn i Vejby Nyt side deltagelse til dette. Citta vil komme, og Nanna
er jo selvskreven til at deltage. Desværre er
20. Invitation til møde på skolen torsdag
der netop den aften flere arrangementer i byen,
den 21. februar kl. 19.00 fra Gribskov
bl.a. møde i Sognegården med Anna Libak og
Biblioteker. Se invitation i Vejby Nyt side
Morten Messerschmidt, og Erik skal til møde i
11.
Centerrådet på Trongården. Vi efterlyser igen
3. PR-aktiviteter: Nyt nummer af Vejby Nyt en kalender, hvor alle arrangementer i byen
er uddelt. Der efterlyses en uddeler til en stod, så vi kunne undgå, at der blev
sammenfald på flere arrangementer. Anne
rute i Holløse. Deadline for stof til næste
nummer er den 1. marts. Bladene uddeles oplyser, at det har været forsøgt, men den blev
ikke ført a`jour af foreningerne, så man kunne
i weekenden den 30.-31. marts.
ikke regne med den.
4. Løbende aktiviteter: Sidste nyt fra
Ad.3.
Kildehøjgaard udstykningen.
Anne foreslår, at hun efterlyser en uddeler til
ruten i Holløse på Vejby Net. Anne får en
5. Nye rådssager: Henrik orienterer om
rutebeskrivelse af Erik. Hvis ingen har meldt
sidste nyt fra "Tisvilde-Vejbyvejen" sig til næste møde, må vi tage det op igen.
herunder tilbagemelding fra 2.
Bent deler den reviderede udgave ud af
prøvevandring søndag den 17. februar.
folderen ”Vejby en by med udsigt”. Bent vil
Orientering om ansøgning til
aflevere nogle foldere på Vandværket. Citta
"Skolekunstprojekt" udført af elever på
vil aflevere den til beboerne i Melhøj Park.
Sankt Helene Skole. Jens Graumann
fremsender ansøgning i samarbejde med Erik vil give nogle eksemplarer til
ejendomsmæglerne. Lis vil lægge den på
Vejby Lokalråd og Sankt Helene Skole.
biblioteket i Helsinge. Der er forslag fremme
6. Permanente aktiviteter: Fastlæggelse af om, at den også kan ligge på Sct. Helene
Centeret og i Forsamlingshuset og
generalforsamling i april måned.
Idrætshuset.
7. Nyt fra foreningerne (7.1 - 7.8)
7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.
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7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.
7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og
Saxenkoll.
7.4. VIF.
7.5. Forsamlingshuset.
7.6. Menighedsrådet.
7.7. Skolen.
7.8. Trongårdsklubben.
8. Kontakt til lokalforeningsrådet og de
øvrige lokalråd: Referat fra mødet den
5/2. Nyt møde i Tisvilde.
9. Kontakt til kommunen.
10. Kontakt til Hovedstadsregionen.
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt
div. nyhedsbreve.

Ad.4.
Erik har talt med Søren Toft-Nielsen. Søren
skal have møde med en af investorerne i denne
uge. Erik mener, at handlen er gået tilbage på
de boliger, der var solgt. Bent spørger, om der
er sat pris på huslejerne til boligerne; men det
er der ikke endnu. Citta oplyser, at du kan gå
ind på ”Borger. dk” og finde ud af, hvad du
kan få i boligydelse.
Frivillig Flygtningenetværk mødes d. 7/3. Man
er blevet enige om, at selv om Sanne ikke er
der mere, vil man fortsat holde møderne. Erik
deltager i møderne.
Erik læser Kirstens forslag op, om forskellige
forslag til kommende aktiviteter i byen, som
Kirsten har sendt til os alle. Vi er enige om, at
forslagene lyder spændende, både det fælles
morgenbord og nytårskur for alle foreninger
og aktivitetsaktører i byen.

Ad.5.
12. Div. kontakter - herunder LAG forlænget ansøgningsfrist for nye projekter Henrik har sendt en mail om turen d. 17/2, da
han ikke selv kunne deltage i vores møde.
til 15. marts.
Henrik skriver bl.a.: Turen var gået fint. Der
var 12 deltagere med, hvor nogle kunne
13. Intern administration og økonomi.
bidrage med historier om forskellige
lokaliteter, og mange fik set noget af egnen,
14. Forslag til næste møde: Forslag:
som de ikke kendte så godt. Deltagerne var
Mandag den 18. marts.
tilfredse med turen, der var på ca. 16 km. og
varede 5 ½ time. Næste tur er d. 17/3. Henrik
15. Eventuelt.
foreslår d. 23/6 som første officielle tur med
andagt i kirken og foredrag i Sognegården, og
som skal slutte med Sct. Hansfesten. Jens Graumann har søgt om penge til
”Skolekunstprojektet”. Jens G. har talt med
Kirsten Frandsen vedr. beløbet, han kan søge.
Erik har lovet Jens G., at vi støtter op om
ansøgningen.
Ad.6.
Erik har aftalt med Kate, at
generalforsamlingen bliver d. 29/4. Kirsten har
opfordret os i sin mail til at finde på noget, der
kan få flere til at møde op til
generalforsamlingen. Der kommer flere
forslag. Citta mener, at vi skal prøve at
kontakte nye tilflyttere, og gøre opmærksom
på dagen. Erik har d. 20/2 sendt mail til os
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med besked om, at Jette Haugaard vil komme
og fortælle om ”Kongernes Nordsjælland”.
Ad.7.1. – 7.8.
Ad.7.1.
Se under pkt.2.
Ad.7.2.
Intet nyt.
Ad.7.3.
Erik har skrevet til Donald Axel og forklaret
forskellige ting om Lokalrådets arbejde, samt
inviteret dem til igen at deltage i vores møder.
Donald Axel lød til at være interesseret i, at
der igen kom en repræsentant fra dem til
møderne, og Erik forstod på ham, at han også
ville betale de 750 kr. til Lokalrådet.
Ad.7.4.
Se under pkt. 2. Hovedforeningen har
generalforsamling d. 27/2.
Ad.7.5.
Det er fortsat en succes med fredagsbar. Næste
fredagsbar d. 8/3. Der er generalforsamling d.
21/3.
Ad.7.6.
Intet nyt.
Ad.7.7.
Se under pkt. 2. Rasmus Kjær er blevet ansat
som afdelingsleder på Skolen i Tisvilde.
Forårsfesten er ved at blive planlagt. Nanna
har sendt datoen. Festen bliver d. 11/4.
Ad.7.8.
Erik er blevet kontaktet af Jørn Jensen. Jørn
vil gerne have, at vi undersøger, om det er
muligt at oprette et madlavningshold for
mænd. Nanna vil snakke med hende, der står
for maden på skolen og høre, om det ville
være noget for hende. Ulla gør opmærksom
på, at skal der oprettes et sådan hold, skal der
være en aktivitetsleder foruden underviseren.
Med hensyn til foredrag der foregår i
Sognegården, så er alle velkommen, også dem
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der ikke er medlem af Trongårdsklubben, og
det er gratis at deltage.
Ad.8.
Der er kommet referat fra mødet d. 5/2. - I
Dronnigmølle er man i gang med at få et
fælleshus op at stå. Der er solgt folkeaktier for
125.000 kr., og de vil søge LAG om tilskud.
Det er meningen, huset skal indrettes i den
tidligere Brugs, der nu står tom. – De
kommende møder i Lokalforeningsrådet vil
blive afholdt forskellige steder. Næste møde
bliver i Tisvilde d. 30/4. Citta deltager alene,
da Erik skal til generalforsamling på Gribskov
Efterskole.
Ad.9.
Der er ikke kommet noget referat fra mødet
vedr. trafikproblemer i Vejby. Der er dog sat
et skilt op for enden af cykelstien fra Tisvilde,
hvor den ender ved Gadekæret, der gør
opmærksom på, at cykelstien slutter. – Der er
intet nyt om Stationen.
Ad.10.
Ordningen med Flexbusser kommer nu også
til Hillerød. Det er meningen ordningen skal
starte fra august.
Ad.11.
Se dagsorden.
Ad.12.
Hvis man vil søge LAG om midler til nogle
projekter, så kan man få hjælp af sekretæren,
der er ansat i LAG. – Det nye Nationalparkråd
er nu nedsat, desværre kom dem vi anbefalede
ikke med. Der er planlagt møder, hvor alle kan
deltage og påtale, hvad de synes parken skal
indeholde. Møderne bliver på følgende datoer
og kaldes ”Sæt dit præg på National Parken”:
Esrum Møllegård d. 26/2-19 kl. 19-21.
Krogerup Højskole d. 4/3-19 kl. 19-21.
Gjethuset Frederiksværk d. 21/3-19 kl.19-21.
Ad.13.
Lis er færdig med regnskabet og deler det ud,
så vi kan se det.
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Ad.14.
Næste møde d. 18/3 kl.19.00.
Ad.15.
Nanna vil gerne have, at der kom en og
fortalte om gravhøjene. Der efterlyses igen en
fælles aktivitetskalender. Se under pkt. 2.

