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Referat fra møde i Vejby Lokalråd 
mandag den 2. december 2019, kl. 19.00 i 
blok F på skolen i Vejby. 
Bemærk at mødet holdes i blok F ved 
skolekøkkenet. Mødet varer ca. 1 time, 
derefter er der julefrokost. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 

 
2. Meddelelser: Erik har fået besked 

fra AD-media om, at alt er på plads. 
Der vil blive optaget en film om 
Vejby. Erik kontaktes igen af 
firmaet den 4. december. Filmen 
bliver nok optaget i januar. Husk 
vintersolhvervsbål lørdag den 21. 
december kl. 17.00 

 
3. PR-aktiviteter: Produktionsplan for 

Vejby Nyt 2020. Er udsendt til alle. 
Deadline for første nummer i det 
nye år er lørdag den 11. januar 
2020. Bladene uddeles senest i 
weekenden den 1.-2. februar. 

 
4. Løbende aktiviteter: Evaluering af 

"Nabomøde for nyt 
landsbyboligfællesskab i Vejby" 
(Elleville) torsdag den 21. 
november i Vejby Forsamlingshus. 

 
5. Nye rådssager: Evaluering af 

visionsaften den 14. november 
med Peter Plant og Susse Manthey 
Olsen. Alle forslag og ideer, som 
blev opsat på plancherne, er 
samlet og renskrevet af Nanna. De 
udsendes i første omgang til alle 
lokalrådets medlemmer. 

 

Deltager: Erik, Citta, Mie, Gustaf, Bent, 

Nanna, Ulla, Ulrik, Lis og Bente. 

Afbud fra Niels Jørgen, Michael og Anne. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Vedr. AD-media: Der er sponsorer nok, så 

filmen bliver til noget. Erik har talt med den 

nye bestyrer i Rema 1000, om Rema vil være 

med, og det synes den nye bestyrer, Mathias, 

at de skal. Erik spørger, hvilke ting han skal 

foreslå, filmen skal vise. Mie siger kirken, 

skolen, forsamlingshuset og gadekæret. 

Herudover nævnes Heatherhill, Kløverstierne, 

torvedagene, Elleville og de forskellige 

handlende. Nanna vil gerne have, at skolen 

bliver informeret, hvis der skal optages noget 

der. Ulrik siger, at det må være dem der 

sponsorer filmen, der skal nævnes, og Ulrik vil 

gerne vide, hvem der har rettighederne til 

filmen, når den er optaget. Erik vil komme 

med de forskellige forslag og høre om 

rettighederne, når han taler med AD-media d. 

4/12. Gustaf ser gerne at aftalen bliver skriftlig 

af hensyn til rettighederne. – Vedr. 

vintersolhvervsbål: Niels Jørgen efterlyser folk 

til at lave æbleskiver og gløgg. Mie vil gerne 

hjælpe, og Ulrik vil spørge Menighedsrådet. 

 

Ad.3. 

Erik har tjekket produktionsplanen, og 

udgivelses datoerne af Vejby Nyt passer fint 

sammen med de forskellige arrangementer, der 

skal nævnes i bladet. 

 

Ad.4. 

Der var ca. 100 mennesker til mødet om 

Elleville. Der var nogle ændringer i forhold til 

de tidligere informationer, vi har fået. Bl.a. er 

der nu kun boliger på 60 og 30 kvadratmeter. 

Varmen skulle muligvis leveres ved hjælp af 

en varmepumpe og ikke med fjernvarmen, 

som tidligere aftalt; men det skulle forhandles. 

Erik har talt med Mark Jørgensen , der står for 

projektet, og han har oplyst, at kommunen 
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6. Permanente aktiviteter. 
 

7. Nyt fra foreningerne (7.1 - 7.8). 
      7.1.Vejby Borger og Grundejerfor- 

      Ening. 
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               
:          og de øvrige lokalråd. Referat fra                       
.          Mødet d. 20. november - næste 
           Møde afholdes i Valby Forsam- 
           lingshus i februar. 
         

9. Kontakt til kommunen.   
. 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 

11. Danske Landsbyer. 
 

12. Div. kontakter - herunder LAG  
Og FLAG. 

       
13. Intern administration og 

økonomi. Husk at aflevere bilag 
fra 2019 til Lis. 
         

14. Forslag til næste møde: 
Mandag den 20 januar. 
 

15.  Eventuelt. 
 
Jeg er lidt usikker på om næste møde kan 
være den 20. januar. Jeg undersøger, om 
der skulle være møde i menighedsrådet, 
hvis det er tilfældet, så kan vi tage 
lokalrådsmødet den 13. januar. 
 
 
 

 

ønsker ansøgningen om ændring i lokalplanen 

opdelt i 2 afdelinger. Først en forespørgsel, 

som udvalget skal drøfte og dernæst en 

egentlig ansøgning. Kommunen er positiv 

overfor projektet; men masterplanen for 

byggeriet skal være udarbejdet inden 

kommunen vil give grønt lys. Ulla oplevede, 

at nogle af ansøgerne fra København måske 

ikke længere var interesseret p.gr.af boligernes 

størrelse bl.a. en mor med 3 børn. Citta siger, 

det er vigtigt, at vi er positive overfor 

projektet, da det vil bringe en masse liv til 

byen. 

 

Ad.5. 

Der kom mange forslag til vores visionsaften 

på skolen. Nanna har skrevet dem op på lister, 

så de er inddelt i emner. Der er ikke skrevet 

navn på sedlerne med forslagene, men Nanna, 

Erik og Niels Jørgen ved, hvem der har 

skrevet forslagene, og Erik har orienteret 

Forsamlingshusets bestyrelse om det, idet 

mange af forslagene omhandlede 

forsamlingshuset. Niels Jørgen foreslår, at de 

mange forslag samles på Vejby Liv med 

henvisning på Vejby Net og Facebook til 

forslagene på Vejby Liv, hvor der også 

nævnes, at Lokalrådet vil se nærmere på 

forslagene i det nye år og evt. nedsætte 

arbejdsgrupper. Herudover vil det være en god 

ide, hvis Forsamlingshusets bestyrelse skrev i 

Vejby Nyt om driften og ejerskabet af 

Forsamlingshuset, da der var flere, der ikke 

kendte til, hvordan det fungerede. – Vedr. 

Kongehøjen: Der har desværre ikke været 

nogle henvendelser med hensyn til at hjælpe 

med at rydde Kongehøjen. Niels Jørgen har 

fungeret som koordinator, og han havde 

egentlig overvejet at trække sig ud af 

projektet. Han har måtte konstatere, at det er 

svært at samle folk, og flere af dem, som har 

været med tidligere, incl. Niels Jørgen selv, er 

oppe i årene og har ikke fysikken til opgaven.  

Erik mener, at der er flere i byen, der har de 

redskaber, der er brug for til at rydde højen, 

måske kunne man henvende sig til dem 

personligt. 
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Ad.6. 

Intet nyt. 

 

 

Ad.7.1. – 7.8. 

Ad.7.1. 

Der er søgt om trafikspejl overfor 

Trongårdsbakken, hvis ikke det kan bevilliges, 

ønsker Borger og Grundejerforeningen et skilt 

sat op med ”Farlig udkørsel”. Det er hos 

politiet, man søger om spejle og skilte, og de 

har tidligere afvist at sætte et spejl op med den 

begrundelse, at det ville give falsk tryghed; 

men nu prøver foreningen at søge igen. Der 

har lige været møde, hvor man drøftede, 

hvornår der skal gives gaver til medlemmerne, 

og man er blevet enige om, at give gaver ved 

runde fødselsdage og sølv og guldbryllupper 

til alle medlemmerne. Foreningens 

hjemmeside på Facebook er ved at blive 

opdateret, da den hidtil har ligget under Vejby 

Borgerforening; men den skal hedde Vejby 

Borger og Grundejerforening. 

 

Ad.7.2. 

Nr. 8 er solgt. Citta er inviteret til møde i 

kommunen vedr. affaldssortering. Citta mener, 

det er fordi kommunen gerne vil høre, hvilke 

ideer borgerne har til den fremtidige sortering 

af affald. Lis gør opmærksom på, at alt 

affaldet fra boligerne på Kælderbjerggård 

kommer i samme container. Ulla oplyser, at 

alle husene i sommerhusområdet kun har en 

affaldsspand, så der sorterer man ikke. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Fodbolden sælger igen juletræer. 

Vintersæsonen er godt i gang. Billard topper 

elitedivisionen. VIF har julefrokost lørdag d. 

14/12. 

 

Ad.7.5. 

Der er bestyrelsesmøde i dag. Bankospil d. 

10/12. Juletræsfesten gik fint. Hjemmesiden er 

ved at blive skiftet. 
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Ad.7.6. 

Der er sat forkert dato i Vejby Nyt på ”Sang i 

Tisvilde Bio”, arrangementet er d. 10/12. 

Trappen til tårnet er blevet lagt om, og døren 

ind til trappen er blevet behandlet med olie. 

Ulrik ville gerne have haft nogle flere til at 

deltage i gudstjenesten inden juletræet, men 

forhåbentlig kommer der flere til næste år, når 

flere er blevet opmærksomme på, at 

gudstjenesten er der. 

 

Ad.7.7. 

Der var klippe klistredag d. 30/11, Der er snart 

terminsprøver. Erik har hilst på den nye leder, 

der var lidt svær at træffe, fordi han også er 

leder på skolen i Tisvilde. 

 

Ad.7.8. 

Der er bankospil d. 10/12 og stor julefrokost d. 

11/12. 

 

Ad.8. 

De forskellige foreninger fortalte om, hvad de 

arbejdede med i øjeblikket. I Tisvilde var de 

ved at prøve at regulere trafikken især i den 

uge, hvor der er ”Musik i Lejet”. Næste møde 

bliver d. 4/2-20. 

 

Ad.9. 

Intet nyt. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Intet nyt. 

 

Ad.12. 

Intet nyt. 

 

Ad.13. 

Se dagsorden. 

 

Ad.14. 

Næste møde bliver den 20 januar. 
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Intet nyt. 

 

Forslagene der kom frem på Visionsmødet er 

nu lagt ind på Vejby Liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


