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Referat fra møde i Vejby Lokalråd 
mandag den 20. januar 2020, kl. 19.00 i 
blok U på skolen i Vejby. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 
 

2. Meddelelser: Sidste nyt fra 
lokalområdet. Julemarkedet den 8. 
december på Tisvildevej 18, som 
var et samarbejde mellem 
Torvedage i Vejby og Elleville, 
forløb fint. 

 
3. PR-aktiviteter: Første nummer af 

Vejby Nyt i 2020 er under 
produktion. Det uddeles i 
weekenden 1.-2. februar. Deadline 
for næste nummer er 8. marts. 

 
4. Løbende aktiviteter: Elleville 

forhandler med kommunen, som 
har krævet en række oplysninger, 
inden man vil tage endelig stilling 
til, om man kan anvende den 
eksisterende lokalplan til det 
kommende byggeri. 

    
5. Nye rådssager: Orientering fra 

møde den 8. januar i 
arbejdsgruppen vedr. vores 
visionsaften (Nanna, Niels Jørgen, 
Erik). Der var 63 forslag, som alle 
kan ses på vores hjemmeside: 
www.vejbyliv.dk. 

          Filmoptagelse i Vejby fredag den 31 
         januar 2020. En lille arbejdsgruppe                                                                                                    
bestående af Kirsten Mousten, Niels        
Jørgen og Erik samarbejder med AD      
MEDIA om filmoptagelsen. Orientering fra 

 

Deltagere: Erik, Mie, Niels Jørgen, Gustaf, 

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

Afbud fra: Ulrik og Citta. 

Fraværende Anne. 

 

Erik startede mødet med at ønske os alle godt 

nytår. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Til trods for at det var meget dårligt vejr, var 

der helt pænt med besøgende til julemarkedet. 

Vi ved dog ikke, hvor meget der blev solgt. 

Der er fastelavnsfest d. 23/2, det annonceres i 

Vejby Nyt. Niels Jørgen har udarbejdet en 

plan for, hvem der tager sig af de forskellige 

arbejdsopgaver. 

 

Ad.3. 

Se dagsorden. – Mie vil gerne vide, om det er 

korrekt, at dem der skriver i Vejby Nyt skal til 

at betale et vist beløb. Bent oplyser, at Kirsten 

M. og Bent har talt om det, da der er flere af 

annoncørerne, der har meldt fra. 

Menighedsrådet og Vejby Borger og 

Grundejerforening betaler til bladet, og måske 

kunne VIF også betale et vist beløb. Niels 

Jørgen vil gerne have en skriftlig ansøgning 

om det, så vil han tage det med på næste møde 

i VIF. Tisvilde Nyt får tilskud fra de 

forskellige foreninger i Tisvilde, og Erik 

mener en del af indtægterne fra deres 

loppemarked også går til bladet, så Tisvilde 

Nyt har altid overskud på deres regnskaber, og 

de kan derfor betale mere til Allan og fodbold 

drengene for uddeling af bladet end Vejby Nyt 

kunne. 

 

Ad.4. 

Se dagsorden. – De næste par måneder sker 

der nok ikke så meget med Elleville p.gr.af 

kommunens krav. Niels Jørgen spørger, om 

der kunne være mulighed for, at der var nogen, 

der ville bygge på jorden bag Netto, som er 

udlagt til bebyggelse, da der har været så stor 

http://www.vejbyliv.dk/
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møde i gruppen den 15. januar. (Niels 
Jørgen, Erik). 
 

6. Permanente aktiviteter. 
   

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: Der er møde i 
lokalforeningsrådet den 4. februar. 
 

9. Kontakt til kommunen: Byrådet i 
Gribskov Kommune har den 
10.12.2019 vedtaget Planstrategi 
2019. Planstrategien er i høring fra 
den 11.12.2019 - 12.02.2020. Den 
er udsendt til alle lokalråds - 
medlemmer inden jul. Den kan 
også ses på kommunens 
hjemmeside under "politik" og 
"høringer". Vi drøfter planen og 
sender vores bemærkninger til 
kommunen. Forslag til svar er 
udsendt til alle 
lokalrådsmedlemmer den 10. 
januar. Læs det inden mødet og 
kom med jeres bemærkninger. 
 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 

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

12. Div. kontakter - herunder LAG og 
FLAG - der er kommet flere penge i 
puljen. Nye ansøgningsfrister i 
2020, den 1. marts og den 1. maj. 
Stort inspirationsmøde om grønne   
og bæredygtige LAG projekter. 
Mandag den 27. januar kl. 19 - 21 i 

interesse for Elleville. Niels Jørgen vil også 

gerne vide, om der er noget nyt med jorden, 

som Søren Toft Nielsen ejer. Vedr. bebyggelse 

på Søren T.N. jord, så skal kommuneplanen 

ændres, inden det kan lade sig gøre. Erik vil 

kontakte kommunen ang. jorden bag Netto. 

Michael har søgt oplysninger om Stations 

bygningen. Den er ikke beskrevet som 

bevaringsværdig, og der er ingen regler om, at 

den skal bruges til erhverv. Vi ved ikke, om 

Bjørn har fået byggetilladelse til at lave 

lejligheder i bygningen. Bent vil spørge Bjørn 

om det. Michael kan også oplyse, at skal der 

bygges nyt, er den eneste klausul, at der skal 

være en vis afstand til skinnerne. 

 

Ad.5. 

Se dagsorden: Erik, Niels Jørgen og Nanna har 

inddelt forslagene, der kom frem på 

visionsaftenen, i 4 grupper. 1) Trafik, bolig – 

fysiske rammer i byen. 2) Forsamlingshuset. 

3) Kommunikation. 4) Nye tiltag. Erik har 

kontaktet Kate for at høre, om bestyrelsen vil 

være interesseret i at møde nogle af dem, der 

er kommet med forslag vedr. 

Forsamlingshuset. Kate har svaret og gjort 

opmærksom på, at der nok ikke er midler til 

ændringerne. Der er møde i Forsamlingshusets 

bestyrelse d. 3/2, her vil Bent tage sagen op. – 

Vedr. kommunikation: Niels Jørgen foreslår, 

at der nedsættes en kommunikationsgruppe, 

der ser på de forslag, der er kommet ind 

omkring dette. – Nanna har kontaktet 

biblioteket, for at høre om der var nogle 

forslag fra dem, der skulle være møde d.d., og 

der ville de drøfte det. Nanna har forstået at de 

ville tage nogle af forslagene op. 

Vedr. AD MEDIA så vil Erik, Niels Jørgen og 

Kirsten M. gå rundt i byen med dem og vise 

dem bygninger og fortælle om Vejby, vores 

aktiviteter, handlende, arbejdspladser, 

Kløverstierne m.m. Michael vil gerne sikre 

sig, at det kommer til at fremgå, at Elleville 

ikke er vedtaget endnu. Optagelserne kommer 

til at vare ca. 6 timer; men det bliver til en film 

på ca. 3 min. 
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i Torup Landsbycenter, 
Hågendrupvej 6A, 3390 
Hundested. Sparingsmøder holdes 
i Glashulen ved Biblioteket, 
Skolegade 43, 3200 Helsinge, 
mandag den 3. februar. 
  

13. Intern administration og økonomi: 
Husk at aflevere alle bilag der 
vedrører 2019 til Lis. 
 

14. Forslag til næste møde: Mandag 
den 17. februar 2020. 

 
15. Eventuelt. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Ad.6. 

Niels Jørgen og Kirsten J. vil gerne lave 

byvandring igen for tilflyttere til foråret. Det 

kommer med som ”Nye aktiviteter” for 

Lokalrådet. 

 

Ad.7.1 – 7.8. 

Ad.7.1. 

Der er møde d. 4/2 hvor fastelavnsfesten skal 

planlægges. 

 

Ad.7.2. 

Der er fortsat en bolig til salg. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Niels Jørgen har planlagt fastelavnsfesten. Det 

store omklædningsrum er ved at blive 

renoveret. Det går fint med økonomien i nogle 

afdelinger, men i andre går det ikke så godt. 

 

Ad.7.5. 

Bestyrelsesmøde d. 3/2 og generalforsamling i 

marts. Fredagsbar d. 7/2 og 6/3. Ulla synes 

musikken til fredagsbaren er alt for høj. Ulla 

vil gerne høre, om musikken kunne vente med 

at spille til efter spisningen, så man kunne tale 

sammen, medens man spiser. Bent vil tage det 

op på mødet d. 3/2. 

 

Ad.7.6. 

Der er filmaften i Sognegården d. 24/1 kl. 19. 

 

Ad.7.7. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.8. 

Ulla aftaler med Niels Jørgen når 

Trongårdsklubben skal bruge Idrætshuset. Der 

er ny leverandør af maden til fælles 

spisningerne ”Nordsjællands Kogekone 

service ved Kim Jensen”. Der er enighed om, 

at det har været god mad indtil nu. 
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Ad.8. 

Se dagsorden. – Vedr. Kristina Wurtz 

Poulsens forslag om oprettelse af en portal for 

hele kommunens aktiviteter, som Erik har 

sendt ud til os, og Michaels kommentarer til 

denne, som også er sendt til os. Erik spørger  

Michael, om han vil skrive, om de 

betænkeligheder, han har ved portalen, og 

sende det til Erik, der så vil sende det til 

Kristina W. P. Niels Jørgen har været til et 

møde, hvor Jette Haugaard forelagde ideen. 

 

Ad.9. 

Se dagsorden. – Erik har udarbejdet 

bemærkninger til Planstrategien, som er sendt 

ud til os. Da der ikke er yderligere 

bemærkninger, så vil Erik sende de 

udarbejdede bemærkninger ind til Byrådet.  

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Se dagsorden. – Alle er velkommen til 

møderne d. 27/1 eller d. 3/2. 

 

Ad.13. 

Se dagsorden. Erik vil gerne have regnskabet 

til næste møde. 

 

Ad.14. 

Næste møde d. 24/2. Generalforsamling bliver 

d. 27/4. 

 

Ad.15. 

Nanna gør opmærksom på, at kortet der 

hænger ved Kløverstipælen over 

Kløverstierne, bør skiftes ud. 
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