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Vedr: Vejby Lokalråd  
  

 
. Referat fra møde i Vejby Lokalråd 
mandag den 19. august 2019, kl. 19.00 i 
blok U på skolen i Vejby. 
Henrik Lund-Andersen deltager i punkt 5. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 
. 

2. Meddelelser: Plan om 
bofællesskab i Vejby - "Elleville" - 
drøftes nærmere under punkt 4. 
. 

3. PR-aktiviteter: Næste nummer af 
Vejby Nyt uddeles i weekenden 
den 7.-8. september. Da det er 
søndag den 8. september vi 
afholder Naturens Dag, skal 
plakater ophænges mindst 1 uge 
før arrangementet, som også skal 
annonceres på Facebook og 
Vejbynet. 

 
4. Løbende aktiviteter: Kildehøjgaard 

er opgivet. Søren Toft-Nielsen har 
solgt jorden til et nyt projekt, som 
kaldes "Elleville". Skal lokalrådet 
foretage sig noget? 

 
5. Orientering om vandringerne på 

Esrum-Tisvildevejen m.m. Hvordan 
gik det? Henrik orienterer. 
Persondataoplysninger - Anne og 
Michael orienterer. Naturens Dag - 
arbejdsopgaverne fordeles. Vi skal 
have 4 tovholdere samt nogle der 
laver kaffe/kage. Arrangement for 
nye borgere. Visionsdag i 
efteråret.  

 
6. Permanenter aktiviteter. 

 

Deltagere: Erik, Citta, Mie, Gustaf, Bent, 

Nanna, Ulla, Michael, Anne, Lis og Bente. 

Afbud fra: Jesper, Niels Jørgen og Ulrik. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Erik har modtaget mail fra Søren T. N. vedr. 

den nye udvikling omkring tidl. Kildehøjgård, 

der nu hedder Elleville. Erik orienterer om 

mailens indhold. Erik er også blevet ringet op 

af Christiane Påske-Sørensen, der er en slags 

sekretær for det nye projekt. Der vil blive et 

møde vedr. projektet søndag d. 25/8 kl. 13. 

Erik vil orientere yderligere under pkt. 4. 

 

Ad.3. 

Vedr. Naturens Dag. – Kirsten M. vil lave 

plakater, som Bent trykker, og Erik vil sørge 

for, at dem der plejer at hænge plakater op får 

nogle stykker hver. – Bent gør opmærksom på, 

at der kan opstå problemer med afleveringen 

af Vejby Nyt, når det er færdigt, da Bent skal 

på ferie. Hvis det først kommer, efter Bent er 

rejst, skal det afleveres hos Erik; men 

forhåbentlig kommer det torsdag d. 5/9, så kan 

Citta også nå at dele det ud på hendes rute, 

inden Citta tager til Jylland d. 7/9 og 8/9. 

 

Ad. 4. 

Se dagsorden og Niels Jørgens mail til os. – 

Christiane Påske-Sørensen kontaktede Erik, 

fordi der var 600 personer som var 

interesserede i mødet d. 25/8, de fleste fra 

København. Christiane P.-S. ville derfor gerne 

vide, hvor man kunne leje et lokale, der kunne 

rumme 600 mennesker i tilfælde af regnvejr. 

Erik har henvist til Vejby Hallen. Erik læser 

programmet op for d. 25/8. Christiane har 

inviteret lokalrådet til mødet kl. 12.30, så vi 

lige kan tale med arrangørerne inden mødet 

starter (se også Eriks mail til os fra d. 20/8 

vedr. mødet). – Erik læser op, hvad der står på 

nettet om projektet. Michael har været inde og 

se de oplysninger, der ligger på nettet om 

investorerne m.m. Michael syntes, at det er 
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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. Møde den 29. 
august i Dronningmølle. 
 

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. Forslag til næste møde: mandag 
den 16. september. 

 
     15. Eventuelt. 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

meget beklageligt at byggefirmaet 2E-Bolig 

har trukket sig ud af projektet, da det er et 

firma med et godt renomme. Niels Jørgen har i 

sin mail til os, opfordret os til at være 

medspiller i projektet og stille os til rådighed. 

Det er Anne og Mie enige i. Anne gør dog 

opmærksom på, at vil man have et 

bofællesskab, så må man selv gøre noget, og 

det er kommunens ansvar, at godkende 

projektet, og Mie siger, at fra at stille sig til 

rådighed og til at tage en beslutning, er der et 

stykke vej. Erik har indtryk af, at kommunen 

er positiv, og Erik vil få fat i alle oplysninger 

om projektet, og sende dem til os. Bent har set 

i de oplysninger, der ligger på nettet, at der 

nævnes både Bjarke Ingels, Helle Thorning 

Schmidt og Jørgen Leth. – Vedr. henvendelse 

til Erik fra firmaet AD-medie. Erik læser 

brevet op fra firmaet. Det er byens firmaer, der 

reklamerer på de små film, der betaler for 

filmene. Der er enighed om, at det er en god 

ide for at få promoveret Vejby; men firmaerne 

skal være interesseret, og filmene skal føres 

ajour løbende. Citta vil være bekymret for at 

nogle af annoncørerne i Vejby Nyt, så vil 

droppe deres annoncer i bladet. 

 

Ad.5. 

Henrik starter med at takke for hjælpen d.16/7. 

Henrik fortæller om turen Esrum-Tisvilde d. 

16/7, der sluttede i Vejby. Turen fra Tibirke 

Kirke til Vejby gik til Tisvilde og meget af 

vejen ad Nordkystruten til Heather Hill og 

derfra til Vejby med oplysninger under vejs 

om de forskellige seværdigheder. Der var 

frokost i Henriks sommerhus, da Havgaarden 

var optaget. I Vejby sluttede turen med en 

andagt, som Jeanne von Benzon stod for, og 

som Henrik syntes var meget flot. Efter 

andagten var der gazpachosuppe med flutes og 

vin og Kaffe og te med kage i Sognegården. 

Det var en stor succes med turen til Vejby, og 

det sluttede med, at deltagerne dansede 

pilgrimsdansen inden de kørte i bus til Esrum. 

I weekenden efter var der møde i gruppen, der 

står for Esrum-Tisvilde turen, og der var 

enighed om, at Vejby bliver en del af turen 

fremover. Henrik vil gerne lave en tur igen 
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Sct. Hans aftensdag til næste år, der slutter på 

festpladsen ligesom i år, og Henrik vil 

fortsætte med at gå ture hver måned fra 

Tisvilde til Vejby. Vi klapper og takker Henrik 

mange gange for det store arbejde, han har 

lavet. -  Vedr. Persondata loven: Michael og 

Anne har fundet oplysninger på nettet, der kan 

bruges i en persondata politik for Vejby 

Lokalråd. Der er 4 sider, som Michael og 

Anne vil sende ud til os, så vi kan læse det 

igennem og tage det op på næste møde. – 

Vedr. Naturens Dag: Erik læser, hvad der 

kommer til at stå om vores ture i Vejby Nyt. 

Erik har sendt det til Kirsten M. Vedr. turene 

på Kløverstierne. Henrik vil gerne gå den 

lange tur på 11 km. Erik opfordre Henrik til at 

tage hans cykel med, hvis dem der vil deltage i 

den lange tur hellere vil cykle, turen på 7½ 

km. Tager Anne, Erik tager den blå tur, og 

Erik vil kontakte Kirsten J. og høre, om hun 

vil tage den korte tur. Mie, Ulla og Bente 

sørger for kaffe, te, saftevand og kage. Anne 

vil gerne have noget på skrift til den 

hjemmeside, hun har om Kløverstierne, og 

Anne foreslår, at man tjekker oplysningerne på 

ruterne, så de kan blive rettet, hvis de ikke er 

korrekte. – Vedr. Arrangement for nye 

beboere i Vejby: Kirsten J. har skrevet til Erik 

d.21/8, at hun vil gerne gå turen d.18/9. Erik 

vil gerne have, at vi sender adresse og evt. 

navn, hvis vi har kendskab til nogle, der er 

flyttet til Vejby for nyligt, så vil Erik sørge 

for, at de får en invitation til turen. -  Vedr. 

Visionsdag: Erik vil kontakte Peter Plant for at 

høre, om han evt. kan komme med et oplæg på 

dagen. Datoen for dagen vil afhænge af Peter 

Plants kalender. Anne siger, at det er et stort 

arbejde, at få en visionsdag op at stå. - Vedr. 

stien over Svanemosen: Citta og Erik havde et 

godt besøg hos forslagsstillerne. De vil selv 

søge evt. fonde til midler til stien. Citta har 

sendt dem oplysninger om LAG. Stien kan 

ikke indgå som en del af Kløverstierne, men 

måske kan den indgå som en del af Henriks 

tur. 

 

Ad.6. 

Vedr. Kongehøjen: Niels Jørgen har fået 
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tilbagemelding om, at Ole F. Jensen, Steen 

(Niels Jørgens bror) og Brian Nyberg gerne vil 

deltage i rydning af højen igen i år. Nanna 

foreslår, at deres arbejde bliver nævnt i Vejby 

Nyt evt. med et billede af dem. 

 

Vedr.7.1. – 7.8. 

Ad 7.1. 

Der er bestyrelsesmøde d. 19/11-19. 

 

Ad.7.2. 

Nr. 12 er solgt. Citta har fået rotter i haven. 

Kommunen er på, og de kom omgående, da 

Citta henvendte sig til dem. 

 

Ad.7.3. 

Jesper har sendt mail til os vedr. et problem 

med græsslåning på Julehøjstien ud for 

Svejåsen nr.33 til 41, da græsset aldrig bliver 

slået på den strækning. Erik beder Gustaf om 

at sige til Viggo, at Vejby Borger og 

Grundejerforening må skrive til dem ang. 

problemet. 

 

Ad.7.4.  

Afdelingerne er ved at komme i gang igen 

efter ferien. Der planlægges en åben hus-dag 

søndag d. 15/9. Gymnastik og fodbold 

forsøger et nyt samarbejde ”Spilopperne, bold 

og bevægelse” for de 2-5 årige. Problemer 

med taget på Idrætshuset, hvor det regner ned. 

Tag over billardbygningen bør skiftes helt, 

hvis der kan findes penge til det. 

 

Ad.7.5. 

Der er fredagsbar d. 23/8. Der bliver 

julefrokost d.16/11, det bliver annonceret i 

Vejby Nyt senere. 

 

Ad.7.6. 

Ulrik har sendt et forslag om at afholde en 

andagt i kirken inden juletræsfesten i 

Forsamlingshuset, for at gøre det hele lidt 

mere højtideligt. Det kan vi ikke se, der skulle 

være noget i vejen for. 

 

Ad.7.7. 

Nicolaj Schlytter er konstitueret leder på 
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skolen i øjeblikket. Nicolaj fungerer som leder 

både på Sct. Helene Skole og Gribskolen. Der 

er ansat nogle nye lærere. Nanna har tilmeldt 

skolen til Naturens Dag, men hun har ikke 

modtaget noget materiale til dagen. Nanna 

håber, at der bliver stor tilmelding. – 

Folkebiblioteket har fortsat en forpligtelse til 

at komme ud til befolkningen, så det ville 

være fint, at de var med ved en visionsdag. 

Nanna vil kontakte bibliotekarerne ang. dette. 

 

Ad.7.8. 

Der planlægges arrangementer. Aktiviteterne 

starter igen i september efter ferien. Der er 

ingen nye aktiviteter. Fælles spisningen er 

nedlagt indtil videre, da Madvognen ikke 

fungerer mere. Det nye Trongårdsblad er lige 

udkommet. 

 

Ad.8. 

Se dagsorden. Det er ikke fastlagt, hvor mødet 

d. 29/8 skal holdes, da det ikke kan holdes i 

Dronningmølle. Erik og Citta tager med til 

mødet. Der skal betales 90 kr. til 

Lokalforeningsrådets hjemmeside for 2019. 

Lis indbetaler beløbet.  

 

Ad.9. 

Intet nyt. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. Mie orienterer om Ø-passet, 

som Mie har brugt i år. Det har været meget 

interessant at besøge nogle øer, og det har 

været en stor succes i år, så Mie kan varmt 

anbefale det. 

 

Ad.12. 

Intet nyt. 

 

Ad.13. 

Intet nyt. 

 

Ad.14. 

Næste møde mandag d. 16/9. Michael kan 
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ikke komme. 

 

Ad.15. 

Der har været omtalt en sag i TV, hvor en 

hjertestarter var gået ud for strøm, da den 

skulle bruges. Det kom da frem, at det er det 

sted, hvor hjertestarteren hænger, der har 

ansvaret for, at batterierne fungerer. De 

pågældende steder, hvor hjertestarterne 

hænger, bør derfor gøres opmærksom på dette. 

Michael har bemærket, at campingpladsen 

”Tisvilde camping” har været gabende tom i 

år. Bent kan oplyse, at de satser på næste år.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


