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. Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag den 
21. oktober 2019, kl. 19.00 i blok U på skolen i 
Vejby  
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
 

2. Meddelelser: Byvandringen i Vejby for nye 
tilflyttere onsdag den 18. september 
2019, kl. 18.30 gik fint. Christian holdt et 
velbesøgt 25 års jubilæum. Vi gav ham en 
kurv med special øl.  

 
3. PR-aktiviteter: Årets sidste nummer af 

Vejby Nyt uddeles i weekenden den 9.-10. 
november. Visionsmødet med Peter Plant 
og Susse fra biblioteket den 14. november 
samt juletræsfesten 1. december omtales. 
Bent trykker plakater til begge 
arrangementer. Plakaterne er klar til vores 
møde den 21. oktober, hvor de fordeles.  

 
4. Løbende aktiviteter: Der blev holdt møde 

for byråds- og lokalrådsmedlemmer samt 
enkelt andre vedr. "Elleville" på 
Rabarbergården den 26. september. Der 
er tale om et spændende projekt, som der 
er stor interesse for. Hvis man bibeholder 
den allerede godkendte lokalplan for 
området, så skal der søges om flere 
dispensationer. Kommunen og 
initiativtagerne arbejder videre med 
sagen. Der vil på et tidspunkt blive afholdt 
et stort orienteringsmøde i Vejby. 

 
5. Nye rådssager: Arbejdsgruppen 

bestående af Nanna, Niels Jørgen og Erik 
orienterer om planerne for visionsdagen 
torsdag den 14. november. Peter Plant og 
Susse Manthey Olsen kommer begge med 
et oplæg. På plakaten står der: Peter 
Plant, ildsjælen bag landsbyen Torups 

 

Deltagere: Erik, Citta, Mie, Ulrik, Gustaf, 

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

Afbud fra: Niels Jørgen og Anne. 

 

Ulla havde kaffe, te og kage med, fordi hun 

havde glemt at komme til vores sidste møde. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Se dagsorden. – Der var 15 deltagere i 

byvandringen, der sluttede i Idrætshuset, hvor 

der blev serveret kaffe, te og småkager, og 

hvor der var god stemning og snakken gik fint. 

 

Ad.3. 

Se dagsorden. – Vedr. Visionsdagen: Der 

uddeles plakater til dem, der plejer at sætte 

dem op. Erik sætter op på opslagstavlen ved 

Forsamlingshuset, Trongården og Skolen. Mie 

opslagstavlen i Ørby og skolen i Tisvilde, 

Citta Rema 1000 og tanken, Lis 

Kælderbjergvej og Stationen, Ulrik i 

Sognegården, og hvis der er plads i Kirkens 

opslags skab på Stationsvej, Bente i busskuret 

ved campingpladsen, på opslagstavlen hos 

Strandvejs købmanden og på Svejåsen. 

 

Ad.4. 

Se dagsorden. – Vedr. ”Elleville”: Meget 

spændende projekt. Der står 500 på ventelisten 

til boligerne, og forhåbentlig kan der være 

opført en prøvebolig d. 15/12-19. Gruppen bag 

”Elleville” venter på, at kommunen vil give 

dispensation til opførelsen af husene, da der i 

den tidligere godkendelse af byggeriet på 

området bl.a. står, at husene skal opføres i 

mursten. Micael har undersøgt, hvor meget 

hvert hus ca. vil koste at opføre, ca. 2 mil. kr., 

og det vil muligvis blive vanskeligt at optage 

et 30 års lån på 120 mil, fordi husene skal 

bygges på pæle og ikke på et fundament; men 

det første problem er godkendelse af byggeriet 

fra kommunen. Vi har forstået, at husene skal 

opvarmes med fjernvarmen, og ca. 50% af 

vandet kan genanvendes. – Niels Jørgen har 
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arbejdet med bæredygtighed, vil fortælle 
om, hvordan man bliver "Årets Landsby 
2019". Afdelingsleder for folkebiblioteket 
Susse Manthey Olsen fortæller om 
mulighederne for kulturelle tilbud i Vejby. 
Kirsten har udformet en fin invitation 

 
6. Permanente aktiviteter: Der er udsendt 

planlægningsskrivelse til de foreninger, 
som arrangerer juletræsfesten i Vejby 
Forsamlingshus 1. søndag i advent. Som 
noget nyt vil der være mulighed for at gå 
til adventsgudstjeneste inden festen i 
forsamlingshuset. 

 
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: Der afholdes møde med 
Peter Plant i Dronningmøllehuset onsdag 
den 20. november 2019. 

 
9. Kontakt til kommunen 

 
10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 

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

11. Div. kontakter - herunder LAG og FLAG. 
 

12. Interne administration og økonomi: Husk 
at aflevere bilag fra 2019 til Lis 

 
13. Forslag til næste møde: Der aftalt at holde 

julemøde mandag den 2. december. 
Skulle der være behov for et møde i 
november kan det aftales 21.10.2019 . 

 
          15. Eventuelt. 

skrevet, at der er blevet arbejdet på 

Kongehøjen af Team Kongehøjen, men der 

mangler lidt endnu. Niels Jørgen har sendt 

mail til gruppen og til Erik vedr. dette. 

 

Ad.5. 

Se dagsorden. – Mødet er annonceret til at 

vare fra kl. 19.00 til 21.00. Der stilles 4 borde 

op på skrå i hver side af fællesrummet. 

Højtalere, mikrofoner og projektor opstilles. 

Deltagerne ved de enkelte borde udgør en 

midlertidig arbejdsgruppe. Ved bordene 

drøfter man hvilke spørgsmål, man ønsker 

nærmere belyst af oplægsholderne, og hvilke 

ideer man ønsker, der skal arbejdes videre 

med. Der ophænges plancher med forslag til 

forskellige arbejdsgrupper, som deltagerne kan 

melde sig til. Forslagene kan f.eks. være stier, 

trafik, idræt, boliger og kultur og fritid. Der 

skal være sedler i forskellige farver, så hver 

arbejdsgruppe har sin egen farve. Deltagerne 

skal så skrive deres navn og meget gerne deres 

mail adresse på sedlen. Det skal gøres klart, at 

selv om man deltager i en arbejdsgruppe, er 

man ikke stavnsbundet til at arbejde i den 

fremover. Lokalrådsmedlemmerne sætter sig 

ved de forskellige borde, og hjælper evt. 

arbejdsgruppen i gang. Niels Jørgen kontakter 

aviserne, Nanna sørger for forældrene til 

børnene på skolen får besked, Anne lægger det 

på nettet og på Facebook. Beskeder til 

Lokalrådet fra deltagerne sendes til Eriks mail 

adresse: e.mallings@mail.dk  

Erik håber, at vi alle deltager i mødet. 

 

Ad.6. 

Se dagsorden. – Der er ikke formøde i år for 

foreningerne, da planlægningen af 

juletræsfesten er den samme som de tidligere 

år bortset fra, at der er gudstjeneste inden. Der 

kommer annonce i Vejby Nyt om 

gudstjenesten og festen. Ulrik vil gerne vide 

om dørene først åbnes i Forsamlingshuset lige 

inden festen, da han regner med gudstjenesten 

vil slutte inden; men Bent og Erik kan oplyse, 

at dørene åbnes ret tidligt, da folk plejer at 

møde tidligt for at få plads. 
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Ad.7.1. – 7.8. 

Ad.7.1. 

Der er bestyrelsesmøde d. 19/11. Gustaf kan 

oplyse, at flagene, der ligger ved Idrætshuset, 

er pakket godt ind, og man venter på, at der 

skal laves et stativ til dem, som de kan stå i, 

inden de kan blive flyttet. 

 

Ad.7.2. 

De 2 huse der er blevet solgt, er solgt til 

prisen. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Der er lavet nyt tag over billard-fløjen til 

112.000 kr. Foreningen håber at få det meste 

dækket ved ekstra tilskud fra kommunen. 

Fodboldsæsonen slutter udendørs d. 27/10. 

Juletræssalg i weekenderne i december som 

vanligt ved Gadekæret. -  Der har været 

kontakt til kommunen og banearbejderne for at 

få udbedret de mange huller på Sportsvej. -  

Der bliver igen vintersolhvervsbål d. 21/12 kl. 

17 arrangeret af Menighedsrådet og VIF. – 

Der har igen været hærværk, denne gang ved 

Juls hjørne. Borde og bænke er brændt af. 

Niels Jørgen prøver at finde frem til 

gerningsmændene, men tvivler på, at det 

lykkes. Niels Jørgen mener ikke, at det er unge 

fra Vejby, der står bag hærværket. Nogle 

forældre har foreslået, at vi måske skulle have 

”Natteravne” her i byen, men Niels Jørgen 

mener, at man skal starte med at tale med 

områdebetjent Thomas Andersen, som Niels 

Jørgen har god kontakt til. 

 

Ad.7.5. 

Der var dansemusik ved sidste fredagsbar, og 

der blev danset. Det var et godt arrangement. 

Ulla kan oplyse, at de ældre syntes, at 

musikken var for høj, men der er mulighed for 

at sætte sig ved et andet bord længere væk fra 

musikken. Der er fredagsbar igen d. 8/11 og 

10/1. Julefrokost d. 16/11 og der er næsten 

udsolgt. Julebanko d. 10/12 og 

bestyrelsesmøde i november. 
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Ad.7.6. 

De forskellige arrangementer står i Vejby Nyt 

under kirkesiderne. Ulrik oplyser at beløbet, 

som tidl. har været omtalt i pressen, på 

400.000 kr., som Menighedsrådet skulle 

skylde et revisionsfirma, det er nu ude af 

verden, og Menighedsrådet skylder ikke noget.  

 

Ad.7.7. 

Skolen er gået fra systemet Intra til Aula. 

Nanna synes, at der mangler nogle af de ting, 

der var med på Intra i det nye system. Lærerne 

er positive, men de er noget nervøse for 

overgangen til det nye system. Ulrik spørger, 

om der er noget nyt vedr. ledelsen på skolen 

Nicolaj Schlytter er konstitueret leder, og han 

er også leder på Gribskolen. Rasmus Sørensen 

er afdelingsleder. Lars Rasmussen er ansat 

som ny leder fra 1/11, og der bliver muligvis 

noget velkomst for Lars. 

 

Ad.7.8. 

Foredrag d. 23/10 med Kim Greiner der 

fortæller om det gamle Nyhavn, og foredrag d. 

6/11 om TV serien Korsbæk af Henning 

Hansen. Fællesspisningen starter igen d. 

21/11, menuen blive Chili-con-carne og pærer 

med råcreme. Bustur til Christiansborg d. 

13/11, de første tilmeldinger er allerede 

kommet i dag. I januar kommer der en 

bedemand og fortæller om sit arbejde som 

frivillig i Gaza. 

 

Ad.8. 

Erik kan ikke komme til mødet i 

Lokalforeningsrådet, men der må godt deltage 

flere denne gang, fordi Peter Plant kommer. 

 

Ad.9. 

Budgettet er enstemmigt vedtaget. Der skal 

spares på driften men ikke på nye ting, der 

anlægges. Bent mener kunstgræsplænen til 

fodbolden må komme under dette, så måske 

kunne den etableres noget før. 

 

Ad.10. 

Budgettet er vedtaget. 
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Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

LAG og FLAG midlerne er rullet tilbage af 

den nye regering, så der nu bevilliges samme 

beløb, som de har fået tidligere. Erik har sendt 

oplysninger til os om dem, der har fået 

bevilliget penge fra LAG og FLAG i år. 

Ansøgningsfristen for udbetaling af midlerne 

til næste år er allerede d. 15/12-19. Nanna vil 

gerne vide noget mere om, hvordan man søger 

midlerne. Erik mener at Peter Plant vil komme 

ind på det på vores visionsmøde.  

 

Ad.13. 

Bilag fra 2019 afleveres til Lis hurtigst muligt, 

så de kan komme med i regnskabet for i år. 

 

Ad.14. 

Vi holder først møde til julemødet d. 2/12, 

men hvis der opstår ting, der skal drøftes 

inden, så bliver det ikke d.18/11. Der er 

nemlig skole-hjemsamtaler den aften samt 

flere medlemmer, som ikke kan den aften. 

Dukker der noget op, så kan det nok klares pr. 

mail. Julemødet bliver i blok F. Lis vil gerne 

stå for maden igen i år. Lis sender en liste 

rundt, så vi kan skrive, om vi kommer. 

 

Ad.15. 

På opfordring fra Nana fortæller Erik om det 

nye tiltag ”Mormor mad for mænd”. De er 12 

mænd, der laver god mad hver anden tirsdag. 

De har lavet frikadeller, forloren hare, 

hjemmelavet is og roulade. De udsætter 

julefrokosten til januar, hvor de nok inviterer 

deres ægtefæller til et godt måltid.  
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