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Vedr: Vejby Lokalråd
Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag
den 18. marts 2019, kl. 19.00 i blok U på
skolen i Vejby. Henrik Lund-Andersen
deltager i punkt 5.

Deltagere: Erik, Mie, Lis, Niels Jørgen,
Gustaf, Bent, Ulla, Anne, Jesper Andersen og
Bente.
Afbud fra Nanna, Ulrik og Citta.

1. Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Erik bød velkommen specielt til Jesper
Andersen, der repræsenterede
Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol,
og Erik var glad for, at de igen ville deltage i
Lokalrådet.

2. Meddelelser: Sidste nyt fra
lokalsamfundet. Kirsten Mousten
trækker sig ud af Vejby Lokalråd alle har modtaget Kirstens
begrundelse for at trække sig ud.
Kirsten fortsætter med at lave
Vejby Nyt. Husk orienteringsmøde
vedr. suppleringsvalg til
menighedsrådet i Vejby Sogn
mandag den 11. marts kl. 19.00 i
Sognegården.

Ad.1.
Godkendt.

Ad.2.
Se dagsorden vedr. Kirsten. Vi beklager alle,
at Kirsten er trådt ud af Lokalrådet, hun har
gjort et stort stykke arbejde; men vi er meget
glade for, at Kirsten vil fortsætte med Vejby
Nyt. – Suppleringsvalget til Menighedsrådet
gik godt. Henrik Dyndgård og Sten Rønnov
3. PR-aktiviteter: Der er fundet
vil gerne gå ind i Menighedsrådet, og Irene
afløsere til uddeling af Vejby Nyt.
Henrik kan ikke dele ud i den sidste Sørensen, Ulla Mynster og Gutte Olsen vil
gerne være suppleanter. Der blev også sat en
weekend i marts, da han er i
stillerliste op (navne på personer der kan
Grønland. Bent bedes meddele
anbefale dem, der vil gå ind i
firmaet, der trykker bladet, at vi
Menighedsrådet). Listen med navnene på
ønsker bladene anbragt
medlemmerne til Menighedsrådet og listen
hensigtsmæssigt i kasserne og at
med navnene på stillerne skal afleveres til
antal blade skal stå på kasserne.
præsten i tidsrummet fra d. 19/3 kl. 19.00 til d.
26/3 kl.19.00. Kommer der flere lister, skal
4. Løbende aktiviteter: Sidste nyt fra
der være valg, sker det ikke, er de automatisk
Kildehøjgaard udstykningen.
valgt.
Orientering fra møde i frivilligt
flygtninge- netværk den 7. marts.
Ad.3.
Se dagsorden. Henrik vil fremover godt gå to
5. Nye rådssager: Henrik orienterer
af ruterne. Til ruten sidst i marts har Henrik
om prøvevandringerne på
vandreruten "Tisvilde-Vejbyvejen" selv fundet en afløser til den ene rute, og
og fremtidige planer. Ansøgningen Charlotte Kullebo Bergendorff har reageret på
om 8.000 kr. til Skolekunstprojektet Annes opslag på Vejby Net, så hun tager den
anden rute. – Nanna har oplyst, at der kom
er godkendt. Beløbet er indsat på
ikke ret mange til mødet med bibliotekarerne
lokalrådets konto. Efter aftale
d. 21/2, så der er planlagt et nyt møde d. 3/4.
overfører Lis beløbet til skolens
Nanna har bedt Niels Jørgen og Ulrik om at
konto. Det er skolen, der styrer
deltage; men der er ingen af dem, der kan
økonomien, da det er skolens
komme. Anne hilser fra Kirsten. Kirsten vil
elever, der udfører projektet, som
lave meddelelse om det i Vejby Nyt; men
endnu ikke er fastlagt. Jens
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Graumann drøfter projektet
nærmere med skolen.
6. Permanente aktiviteter:
Planlæggelse af generalforsamling
den 29. april i Vejby
Forsamlingshus. Inden
generalforsamlingen kommer Jette
Haugaard og fortæller om
Nationalpark Kongernes
Nordsjælland. Drøftelse af
dagsorden og valg. Der skal
vælges et nyt medlem i stedet for
Kirsten. På valg er Bente og Erik
samt suppleanterne Anne og Mie
og revisorerne.

Kirsten efterlyser nogle flere oplysninger om
indholdet i mødet, og de skal helst komme
hurtigst muligt, hvis det skal nå at komme med
i bladet. Anne aftaler med Bent, at han
kontakter bibliotekarerne i morgen.

12. Div. kontakter - herunder LAG og
FLAG.

Ad.4.
Erik har talt med Søren Toft-Nielsen. De har
fortsat ikke fundet investorer, som vil købe
alle boligerne. Handlen skulle være gået
tilbage på de huse, der allerede var solgt. –
Vedr. pjecen ”Velkommen til Vejby” så er der
sket en ændring, siden den blev trykt, idet
hjertestarteren ved Rema 1000 nu kan bruges
døgnet rundt, da gitteret ikke længere bliver
sat for om natten. Bent har afleveret nogle
pjecer på Vandværket, og Erik har lagt nogle
hos ejendomshandlerne i Helsinge og Lis på
Biblioteket. Vi andre må være opmærksom på,
at kommer der nye beboere til Vejby, skal de
have en pjece. Jesper tager nogle med til
Kælderbjerg/Saxenkol. – Vedr. flygtningene:
Miroslav Rajic er rejst, han har fået et andet
job. Miroslav har taget sig af fordeling af
boligerne. Erik kan oplyse, at der kun skal
komme 1 flygtning til Gribskov Kommune i
løbet af 2019, hvis ikke der bliver nogle
familiesammenføringer. Der er nedsat en
kvindegruppe i Græsted, hvor 6
folkeskolelærer underviser nogle kvinder i
dansk og engelsk. Indleveringsstedet til
møbler, tøj m.m. i Ramløse er lukket. Det er
fortsat et problem, at der er blevet skåret 1000
kr. væk pr. mdr. til hver flygtning, så flere af
dem ikke længere kan betale deres husleje.
Hvis de kommer til at stå uden bolig, så har
kommunen pligt til at tage sig af børnene, og
det kan i værste fald betyde, at børnene skal
fjernes fra forældrene; men Erik håber ikke, at
det kommer så vidt. Næste møde i Frivilligtflygtninge-netværk bliver d. 24/10.

13. Intern administration og økonomi:
Lis orienterer om regnskabet for
2018, som uddeles til alle på
generalforsamlingen sammen med
mødets dagsorden.

Ad.5.
Henrik orienterer om turen – se tilsendte
beskrivelse- Der bliver en ekstra tur d. 13/4,
og Henrik prøver fortsat at få en tur op at stå d.
23/6, der slutter med andagt eller foredrag i
Vejby og siden deltagelse i Sct. Hansfesten

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. Citta deltager i
mødet i Tisvilde den 30. april.
9. Kontakt til kommunen.
10. Kontakt til Hovedstadsregionen.
11. Danske Landsbyer: Lis har
videresendt div. nyhedsbreve til
lokalrådets medlemmer.
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ved Idrætshuset. D. 16/7 slutter Esrum14. Næste møde: Forslag: Mandag den Tisvilde turen i Vejby. Henrik regner med, at
der den dag spises frokost på Havgården, og
15. april.
der bliver andagt i Vejby Kirke, når turen er
slut, samt spisning om aftenen i
15. Eventuelt.
Forsamlingshuset eller Sognegården. Her vil
Henrik gerne have at Menighedsrådet og
Lokalrådet deltager. Det sidste sovested på
turen bliver i Tibirke. Deltagerne bliver hentet
i bus i Vejby om aftenen og kørt tilbage til
Esrum. Turene d. 23/6 og d. 16/7 kan blive
annonceret i Vejby Nyt til juni. Henrik vil selv
kontakte Kirsten vedr. dette. Ulla vil gerne
have, at turen blev lidt kortere, måske kunne
den stoppe ved Heatherhill og så følge rød og
blå kløversti tilbage til Vejby. – Niels Jørgen
vil foreslå en vandring rundt i Vejby for nye
tilflyttere, hvor Niels Jørgen eller Kirsten J. er
guide. Anne synes, man kunne bruge
fredagsbarerne til at orientere om dette. –
Henrik vil gerne planlægger en nattergaletur til
Ørby. – Vedr. penge til Skolekunstprojektet.
Se dagsorden. Lis har overført pengene, men
Erik oplyser, at skolen endnu ikke havde
modtaget dem.
Ad.6.
Se dagsorden. Anne synes, at vi skal
annoncere, at alle er velkommen til at stille op.
Anne har skrevet lidt om, hvad Vejby
Lokalråd er, og man kunne evt. have en lille
folder om Lokalrådet. Bent har plakater med,
som fordeles til opsætning til Erik, Mie, Lis,
Jesper og Bente.
Ad.7.1. – 7.8.
Ad.7.1.
Fastelavnsfesten gik godt. Niels Jørgen har
hørt fra flere børnefamilier, at de gerne ville
have, at festen blev afholdt noget tidligere.
Niels Jørgen foreslår, at der kunne være
fastelavnsgudstjeneste kl. 10.00 og
fastelavnsfest kl. 11.30 til næste år.
Ad.7.2.
Erik var dirigent ved deres generalforsamling.
Der er problemer med parkeringspladser, da
der ikke er nok til alle husene. Citta har
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kontaktet kommunen vedr. dette. Der blev
valgt et nyt medlem, til bestyrelsen, og Citta
fik ros for sit arbejde som formand. Der bliver
3 huse til salg i udstykningen i nær fremtid.
Ad. 7.3.
Det er svært at få bestyrelsesmedlemmer. I
øjeblikket er der kun Donald Axel, der er
kasserer og Jesper, der er formand. De vil
gerne deles om posten i Lokalrådet. Det er
også en stram økonomi, som foreningen kører
med, for der er mange stier og veje, der skal
vedligeholdes, og 8 af husene er
udlejningsboliger, og de er blevet fritaget for
at betale til grundejerforeningen.
Ad.7.4.
De har haft 131 års fødselsdag. Der har været
indbrud i Juels Hjørne og malet graffiti på
shelterne. Bennys mindelegat er uddelt til 2 af
fodboldholdene, til billarden og til renovering
af Idrætshuset.
Ad.7.5,
Der er generalforsamling d. 21/3. Fredagsbar
d. 5/4 og 10/5. Erik gør opmærksom på, at
nogle af de unge holdt sig væk ved sidste
fredagsbar p.gr.af stigning i priserne. Bent
oplyser, at en øl tidl. kostede 15 kr., den er nu
sat op til 20 kr. En flæskestegs burger kostede
tidl. 35 kr., den er nu sat op til 50 kr. Anne
synes til gengæld, at priserne er for lave, for
der er ingen cafeer eller værtshuse, der har så
lave priser.
Ad.7.6.
Der har lige været sangeftermiddag og
filmaften i Sognegården. Henrik siger, at der
vil blive en større begivenhed, når kirken tages
i brug igen, efter den er kalket.
Ad.7,7.
Se under pkt. 2 vedr. møde med
bibliotekarerne.
Ad.7.8.
Der er årsmøde i Forsamlingshuset d.24/4.
Ulla vil prøve at få arrangeret noget musik
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inden årsmødet.
Ad.8.
Se dagsorden.
Ad.9.
Intet nyt.
Ad.10.
Intet nyt.
Ad.11.
Se dagsorden.
Ad.12.
Intet nyt.
Ad.13.
Erik vil gerne have regnskabet snarest, så han
kan få lavet kopier til generalforsamlingen.
Ad.14.
Der bliver kun møde d. 15/4, hvis der er noget,
der skal tages op inden generalforsamlingen.
Generalforsamling d. 29/4 og konstituerende
møde d. 13/5. Hvis der bliver møde d. 15/4, så
kan Anne ikke komme.
Ad.15.
Henrik spørger, om der er noget nyt om
Stationsbygningen; Men Erik har ikke hørt
noget.
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