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Referat fra møde i Vejby lokalråd mandag 
den 21. marts 2022, kl. 19.00 i blok U på 
skolen i Vejby. 
 
1.Godkendelse af referat fra sidste møde. 

. 
2.Meddelelser og nyt fra lokalområdet. 

 
3.PR-aktiviteter: Problemer med at få 
uddelt Vejby Nyt. Næste blad skal uddeles 
senest i weekenden den 2.- 3.april. 
 
4.Løbende aktiviteter: Lokaldysten - 
hvordan går det? Ulrik og Niels Jørgen 
orienterer. 

 

 
5.Nye rådssager: Michaels oplæg "Vejby 
Lokalråd, skat og moms" er udsendt til 
alle. Medbring venligst oplægget til mødet. 
Vi drøfter de vedtægtsændringer, som er 
nødvendige. Vejbynet - hvordan går det? 
Biodiversitet i Vejby - Erik orienterer. Nye 
boliger i Vejby - møde med lokale 
håndværkere - Niels Jørgen orienterer. 

 
6. Permanente aktiviteter: Planlægning af 
vores generalforsamling mandag den 25. 
april. Vedtægtsændringer - ekstraordinær 
generalforsamling umiddelbart efter den 
ordinære generalforsamling. 
 
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. 

 

Deltagere: Erik, Werner, Niels Jørgen, Bent, 

Nanna, Lars, Bill, Lis og Bente. 

Afbud fra: Michael, Jacqueline og Mie. 

Fraværende: Ulrik. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Der har været møde med kommunen vedr. 

flygtninge fra Ukraine. Erik, Tuddi, Anne 

Grell og Kirsten Mousten deltog. Det vides 

ikke på nuværende tidspunkt, om der kommer 

nogle til Vejby. Men de fik legetøj med hjem 

til flygtningene fra Afghanistan, der bor i den 

gamle børnehave. Det er besluttet, at alle 

flygtninge fra Ukraine kan køre gratis med 

toget. Der er 3-4 personer, der har meldt sig 

som hjælpere. Niels Jørgen har talt med en 

ung ukrainer, der kommer hertil fra Sverige d. 

1/5, og han vil gerne være tolk m.m. – Tak til 

Niels Jørgen for indbydelsen til en flot fest i 

Idrætshuset, hvor den nye kunstgræsbane og 

klatretårnet blev indviet, og ikke mindst Niels 

Jørgens 25 års jubilæum som formand for VIF 

blev fejret. Det var blevet udsat flere gange på 

grund af Corona. Der var adskillige taler, hvor 

Niels Jørgen blev takket for det store arbejde, 

han gør både i Idrætsforeningen og for Vejby. 

Borgmesteren indviede kunstgræsbanen, og 

Martin Eriksen klatrede op i tårnet og indviede 

det. 

 

Ad.3. 

Der mangler uddelere. Erik har talt med Gert 

Lassen, som har lovet at stå for uddelingen i 

Ørby. Erik Jepsen vil sørge for, at Gert L. får 

listen med navnene på Ørby ruten. Nanna 

tager ruten denne gang, som hun og Niels 

Jørgen deles om. Niels Jørgen vil godt tage 

Unnerup ruten denne gang. Så mangler der 

kun landruten med Holløse, Kildevej og 

Tisvildevej, det er en bilrute. Måske kan man 

spørge Allan fra Tisvilde, om han kan tage 

den, når han deler Tisvilde Nyt ud. De fleste 

ruter er så besat for denne gang. 
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7.5. Forsamlingshuset. 
7.6. Menighedsrådet. 
7.7. Skolen. 
7.8. Trongårdsklubben. 
 
8. Kontakt til lokalforeningsrådet og de 
andre lokalråd. Michael og Erik deltog i 
mødet den 9. marts og fortæller om dette. 
Næste møde er den 21. april i Helsinge. 
 
9. Kontakt til kommunen. 
 
10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 
11. Danske Landsbyer. Lis har udsendt 
div. Nyhedsbreve. 
 
12. Div. meddelelser - herunder LAG og 
FLAG. 
 
13. Intern administration og økonomi. Lis 
orienterer om regnskabet. Michael 
orienterer om regnskabet for Vejby Nyt. 
 
14. Næste møde: Forslag: Mandag den 
23. maj 2022. 
 
15. Eventuelt. 
 
. 
 
 
 

 

Ad.4. 

Niels Jørgen har fastsat datoen for 

Lokaldysten i Vejby. Det bliver onsdag d. 18/5 

kl. 17 – 19. Ruterne planlægges senere. Niels 

Jørgen har kontakt til Amalie Kastholm 

Christensen, som i sin tid kontaktede Ulrik.  

Der bliver også lokaldyst i Annisse torsdag d. 

21/4, Græsted fredag d. 16/5, Søborg fredag d. 

20/5. Helsinge en gang i juni. Niels Jørgen og 

Martin har meldt sig som dommere i Annisse. 

Ulrik er orienteret. Se også under pkt. 2 i 

referatet fra d. 7/2 – 22. 

 

Ad.5. 

Michaels oplæg drøftes, og der er enighed om, 

at vi må være en almennyttig, skattefri 

forening med momsindberetning. Dette vil 

medføre en ændring i vores vedtægter. De nye 

vedtægter skal vedtages på en ekstraordinær 

generalforsamling, som kommer til at ligge 

umiddelbart efter den ordinære 

generalforsamling. Her ud over er vi enige om, 

at fordelingen af overskuddet, der kommer ind 

fra bladet, skal vedtages på et rådsmøde. 

Michael har også sendt regnskabet fra bladet 

til os. Regnskabet fra bladet skal godkendes af 

2 revisorer, og godkendes på 

generalforsamlingen. Jette Larsen ønsker ikke 

at være revisor på begge vores regnskaber, 

men Jørn Jensen vil godt være revisor på de to 

regnskaber, og Karl Terpager vil godt være 

den anden revisor på regnskabet fra bladet. – 

Vedr. biodiversitet på grunden for enden af 

Trongårdsbakken og Vesterled. Erik har haft 

kontakt til en medarbejder i kommunen 

Frederik Dahl Rathje, der arbejder med natur, 

miljø og trafik. Erik og Frederik D. R. har 

sammen været henne og se på området, og det 

er særdeles velegnet. Kommunen er meget 

interesseret i at skabe mere biodiversitet 

sammen med private borgere, foreninger og 

virksomheder. Udvalget for ”Udvikling, By og 

Land” har vedtaget 6 projekter, som de vil 

støtte. Lokalrådet vil gerne sammen med 

skolen, fritidsordningen og kommunen gøre 

brug af et projekt, som handler om 

biodiversitet på offentlige arealer. Prøv at gå 

ind på kommunens hjemmeside, klik derefter 
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på ”Borger” i bjælken øverst til venstre. Klik 

derefter på ”Natur, miljø og trafik. Klik videre 

på ”Kyst, fredning og natur”, og klik her på 

”biodiversitet”, så støder du på overskriften 

”Gribskov styrker biodiversiteten”. Her kan du 

læse om de forskellige muligheder. Erik 

forestiller sig, at børnene kan så blomsterne, 

og vil sende forslaget til Nanna. Kommunen 

vil gerne sørge for, at jorden bliver gjort klar, 

til at så i, og de har også blomsterfrø. Det kan 

blive et problem, at der ligger nogle væltede 

træer, der spærrer for adgangen til området. 

Det vil lokalrådet sørge for bliver fjernet. Erik 

spørger Bill, om han og hans brødres firma 

kan stå for det. Bill vil se på sagen og komme 

med et tilbud. Gribskov Kommune er med i 

konkurrencen ”Vild Kommune”. Sagen tages 

op igen på næste møde. – Vedr. ”Nye boliger i 

Vejby”. Niels Jørgen har haft møde med en 

ejendomsmægler og nogle håndværkere for at 

høre, om de er interesseret i evt. at bygge i 

Vejby.  

 

Ad. 6. 

Bent har plakater med vedr. 

generalforsamlingen. Mie hænger plakater op i 

Ørby, Svejåsen og børnehaven, Lis på hjørnet 

af Kælderbjergvej og Bogknoldevej, Bent i 

Rema 1000 og Tømmerhallen, Erik på 

opslagstavlen ved Forsamlingshuset, Galleri 

Dorthe og Trongården, Bente hos Strandvejs 

købmanden, Holløse Station og Vangeledsvej. 

Lis og Michael er på valg. Lis havde tænkt sig 

at gå ud, men overtales til at blive, og vi håber 

meget Michael vil fortsætte. Suppleanterne 

Mie og Lars vil gerne genvælges.. Se også 

under pkt. 5. Den ekstra ordinære 

generalforsamling lægges i forlængelse af den 

ordinære generalforsamling. Borgmesteren har 

sagt ja til at komme med et indlæg i starten af 

den ordinære generalforsamling. 

 

Ad. 7.1. – 7.8. 

Ad. 7.1. 

Der var fastelavnsfest i hallen d. 27/2 

arrangeret af Vejby Borger – og 

Grundejerforening sammen med Forsamlings-

huset og VIF. Der var fin tilslutning til festen. 
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Ad. 7.2. 

Cristina flytter op på Trongårdsbakken, og går 

derfor ud af bestyrelsen, så der skal vælges ny 

formand. Jacqueline har oplyst, at hun er den 

eneste fra den tidligere bestyrelse, som stadigt 

sidder i bestyrelsen. Der har været afholdt 

generalforsamling. 

 

Ad. 7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad. /.4. 

Fin fest i lørdags, se under pkt. 2., Der har 

været generalforsamling, hvor bestyrelsen blev 

genvalgt. Billard holdet skal spille i Odense i 

uge 13, og senere skal de til Nordjylland. 

 

Ad. 7.5. 

Fredagsbar næste gang d. 6/5. Sidste 

fredagsbar gik fint. Det var godt besøgt, og der 

var rigeligt med mad. Der er 

generalforsamling d 31/3. 

 

Ad. 7.6. 

Se arrangementerne i Vejby Nyt. 

 

Ad. 7.7. 

Skolen er blevet spurgt om, hvilke muligheder 

de har for at modtage ukrainske børn. Der 

skulle allerede bo nogle flygtninge på Toftebo 

i Esbønderup. Herudover er der rejst nogle 

lærer, og nye er blevet ansat. 

 

Ad.7.8. 

Der er fællesspisning den 24 marts og 

generalforsamling den 27 april. En bustur er 

under planlægning. Der skal vælges ny 

formand, da Ulla Mynster er flyttet til 

Hillerød. 

 

Ad.8. 

Kamilla Barslund er valgt som formanden for 

det nye lokalråd i Helsinge. Bent Hansen vil 

gerne deltage i møderne i Lokalforeningsrådet. 

Der vil fremover blive sendt en dagsorden til 

ham og udvalgsformanden for ”Teknik og 

Miljø”.  Orienteringen om dette vil komme på 
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næste Byrådsmøde. Næste møde i 

Lokalforeningsrådet bliver d. 21/4 i Helsinge. 

 

Ad.9. 

Etableringen af en rundkørsel Kildevejen, 

Åmosevej og Tibirkebro er planlagt til at starte 

nu. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Aftalen om LAG og FLAG er forlænget med 4 

år. Der er fællesmøde d. 5/4 hvor Gribskov, 

Halsnæs og Frederikssund deltager sammen 

med bl.a. Peter Plant. – På vælgermødet i 

Vejby Forsamlingshus i november lovede 

samtlige politikere, at selvtræner ordningen 

skulle tilbage til den oprindelige ordning, som 

brugerne var meget mere tilfredse med i 

forhold til ordningen, som fungerer nu. Der er 

imidlertid intet sket, så Erik har kontaktet 

Helle Lund, der er formand for ”Udvalget for 

Ældre, Social og Sundhed”. Sagen har været 

taget op på et møde den 22 februar i ”Udvalget 

for Ældre, Social og Sundhed”, og den vil 

blive taget op igen på udvalgets næste møde. 

 

Ad.13. 

Michaels regnskab for Vejby Nyt viser, at der 

skulle blive et overskud på bladet. Se også 

under pkt. 5. Lis deler regnskabet for 

Lokalrådet ud. Det er revideret af Jette og 

Jørn. Bill vil gerne vide, hvor meget Vejby 

Borger –og Grundejerforening betaler til 

Lokalrådet. Foreningen giver 750 kr. årligt til 

Lokalrådet lige som de øvrige foreninger, kun 

Melhøj Park kan nøjes med 250 kr., fordi det 

er så lille en grundejerforening, men den nye 

bestyrelse har meldt ud, at de godt vil give 500 

kr. årligt. Udover de 750 kr. som Vejby 

Borger –og Grundejerforening giver til 

Lokalrådet, så giver de også 1000 kr. pr. 

udgivelse af Vejby Nyt, 800 kr. plus moms. 

Forsamlingshuset betaler ikke til Lokalrådet, 
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fordi vi holder generalforsamling der uden at 

betale for leje af huset. Skolen betaler heller 

ikke, fordi vi får lov til at fotokopiere med 

mere der. 

 

Ad.14. 

Næste møde bliver generalforsamlingen d. 

25/4. Erik henstiller til at alle møder til 

generalforsamlingen. Mødet efter 

generalforsamlingen bliver mandag d. 30/5. 

Bent kan ikke komme, så Lis har øl og vand 

med. 

 

Ad.15. 

Intet nyt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


