Referat

Side 1

Vedr: Vejby Lokalråd
Deltagere: Erik, Citta, Mie, Gustaf, Bent,
Nanna, Niels Jørgen, Lis, Michael, Ulla og
Bente.
Fraværende: Ulrik.
Ad.1.
Godkendt.
Referat fra møde i Vejby Lokalråd
mandag den 24. februar 2020, kl. 19.00 i
blok U på skolen i Vejby.
1. Godkendelse af referat fra sidste
møde.
.
2. Meddelelser: Sidste nyt fra
lokalområdet.

Ad.2.
Fastelavnsfesten i hallen gik fint. Der var
mange deltagere. Bill har lagt billeder ind på
nettet fra festen. Generalforsamling d. 24/3 kl.
19 i Helsinge Frivillighedscenter. Der er
middag inden for de frivillige hjælpere.

Ad.3.
Se dagsorden. – Nanna tager ruten til Mønge
3. PR-aktiviteter: Årets første nummer denne gang.
af Vejby Nyt er uddelt. Deadline for
Ad.4.
næste nummer er søndag den 8.
Erik har kontaktet Mark Jørgensen Nordisk
marts. Bladet uddeles 4.-5. april.
Bygherrerådgivning, der har oplyst følgende:
Der arbejdes p.t. på den samlede finansiering
4. Løbende aktiviteter: Status vedr.
af projektet, hvor en stor del nu er på plads.
Elleville.
Arkitekterne (BIG) er sat i gang med
projektering af den næste fase. Mark J.
5. Nye rådssager: Er der
tilbagemeldinger fra visionsdagen? kommer muligvis til vores generalforsamling,
hvor han vil kunne komme med en mere
Filmoptagelserne fredag den 31.
uddybende status omkring projektet. Niels
januar kunne ikke gennemføres
Jørgen har hørt, at der findes et nyhedsbrev
som planlagt på grund af vejret.
med nye priser og størrelser på boligerne.
Der blev foretaget indendørs
optagelser. Nye udendørs
optagelser er planlagt til mandag
den 2. marts om eftermiddagen.
Niels Jørgen og Erik orienterer om
optagelserne.

Ad.5.
Se dagsorden. Vedr. visionsdagen: Nanna har
talt med biblioteket, der har planer om at starte
en cafe med reparation og syning af tøj. De
skal finde en person, der vil stå for cafeen.
Kamilla, der bor på Skrædderbakken, og
6. Permanente aktiviteter:
Nanna vil evt. være interesseret. Herudover
Planlægning af lokalrådets
generalforsamling mandag den 27. kan der blive tale om noget arbejde inden
påske i Krea med udsmykning af påskeæg
april 2020, kl. 19.00 i Vejby
m.m. Mark Jørgensen, formodentlig den
Forsamlingshus.
samme som omtales under pkt. 4, vil gerne stå
for noget med planter. Nanna oplevede, at
7. Nyt fra foreningerne (7.1 - 7.8)
Mark bare ville starte det op, for dem der var
7.1.Vejby Borger og
interesseret. Niels Jørgen mener ikke, at vi kan
Grundejerforening.
stå for de forskellige aktiviteter. Vi kan godt
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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.

starte det op med et orienterende foredrag,
men ellers må vi koncentrere os om boliger og
kommunikation. Citta foreslår, at bliver der
noget med planter, så vil det være oplagt at
kontakte Aske Vejby gartneri, og alle kan jo
udlægge en del af deres have til projektet. Erik
beder Nanna om at tale med bibliotekarerne
vedr. en dato for et foredrag, hvor der
forhåbentlig kan findes nogle personer, der vil
stå for projekterne, samt at Nanna spørger
8. Kontakt til lokalforeningsrådet og
bibliotekarerne, hvordan det skal annonceres.
de andre lokalråd: Referat fra
Det skal meget gerne med i næste Vejby Nyt
mødet i Valby Forsamlingshus
(Citta og Erik). Man bakkede op om (deadline 8 marts). Nanna mener, at en lørdag
formiddag vil være det bedste tidspunkt for
vores henvendelse til kommunen
mødet. – Vedr. Wikipedia: Så vil Anne Grell
vedr. "Aktiv Gribskov". Næste
møde finder sted i Annisse mandag og Margit Kildevang gerne være med. Niels
Jørgen vil indkalde til et møde i marts. – Vedr.
den 20. april kl. 19.30.
AD Media: Erik håber at Niels Jørgen kan
9. Kontakt til kommunen: Tilføjelse til deltage i de udendørs optagelser d. 2/3, og at
vejret bliver bedre denne gang.
allerede indsendt "Planstrategi
2019" er indsendt. Alle har fået kopi
tilsendt. Der er rettet henvendelse Ad.6.
Datoen for generalforsamlingen d. 27/4 er
til kommunen (Kristina Würtz
Poulsen) vedr. "Aktiv Gribskov". Vi aftalt med Forsamlingshuset. På valg er Lis,
Michael og Mie, alle er villige til genvalg. Der
har fået svar. Kopi af svar er
udsendt til alle. Man vil sørge for at skal gerne findes en ny suppleant for Anne. Vi
håber at Mark Jørgensen kan komme og
ændre "Aktiv Gribskov", så
fortælle om Elleville, og hvis filmen fra Ad
muligheden for at sige nej til
Media er klar, vil det være fint at vise den,
cookies skal være til stede.
hvis vi kan få fat i udstyret til at vise filmen.
10. Kontakt til Hovedstadsregionen.
Ad.7.1. – 7.8.
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt Ad.7.1.
Der var møde inden fastelavnsfesten. Der er
div. nyhedsbreve.
købt nye flag og flagstænger til 18.000 kr., og
der er lavet nye huller til flagene ud ad
12. Div. kontakter - herunder LAG og
Møngevej, så der også bliver flag der på
FLAG: Alle har modtaget den
festdage for byen.
sidste fordeling af midlerne. Ny
ansøgningsfrist 15. marts.
Ad.7.2.
13. Interne administration og økonomi: Der er generalforsamling d. 12/3. Der skal
vælges ny formand og ny kasserer.
Lis fremlægger regnskabet for
2019.
Ad.7.3.
Intet nyt.
14. Forslag til næste møde: Mandag
den 16. marts 2020.

15- Eventuelt.
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7.4.
Der er generalforsamling d. 26/2. Foreningen
har fået ny udbyder til adgangskortene, så alle
kortene skal skiftes ud. Der er kommet nyt
omklædningsrum. Billard turnering sidste
weekend i marts. VIF og Tisvilde
Idrætsforening er med i kommunens projekt
”Gribskov går sammen”. De leder nu efter
guider til turene. Guiderne vil få et kursus på 2
timer. Kommunen giver tilskud til projektet,
der gerne skulle resultere i, at folk der ikke får
motion kommer ud at gå. Turene her vil
fortrinsvis blive i Tisvilde Hegn og
Kløverstierne. Øvrige deltagere i projektet er
bl.a. Gymnasiet, Søborg Idrætsforening og
Hjerteforeningen.
Ad.7.5.
Vedr. musikken til fredagsbar: Bent og Peiter
har begge påtalt, at der har været klager over,
at musikken er alt for høj. Ulla har fået at vide
af Johnny, at musikken fremover vil komme
senere. D. 2/3 er der bestyrelsesmøde. D. 5/3
er der rengøringsdag, der er blevet efterlyst
hjælpere til dette på Facebook, og der var vist
en del, der havde meldt sig. D. 6/3 fredagsbar
og d. 19/3 generalforsamling. Nanna vil gerne
vide, om der har været forslag fremme vedr.
kunstudstilling af lokale kunstnere. Bent vil
tage det op på næste møde.
Ad.7.6.
Ulla orienterer om, at kalkning af Tibirke
Kirke er udsat, så annonceringen af manglende
gudstjenester i Tibirke kirke er ikke korrekt.
Indtil der kommer nyt kirkeblad, vil der være
gudstjeneste i Vejby Kirke hver søndag kl.
10.30 og i Tibirke Kirke kl. 9.00. Når det nye
kirkeblad kommer, vil tiderne være opgivet
korrekt, og der vil igen være gudstjenester
skiftende mellem kl. 9.00 og 10.30 i kirkerne.
Ad.7.7.
Det er meningen, at projektet ”Vejby Kunst”
bliver til noget i år. Der er planlagt et tema.
Nanna kender ikke datoen for afsløring af
værket; men den kan man få ved at kontakte
Anna eller Bettina.
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Ad.7.8.
Der har været nogle gode foredrag i
Sognegården. Sidste fællesspisning i foråret
bliver d. 5/3. Det har været rigtig god mad, der
er blevet leveret. Der er generalforsamling d.
29/4.
Ad.8.
Jette Haugaard orienterede om National
Parken. Vedr. cookies i kommunens projekt
”Aktiv Gribskov”, så vil udbyderen sørge for,
at få det ændret. Citta og Erik fortalte om
vores visionsdag og Elleville. Herudover blev
der talt om højspændingsledninger. Citta
spørger, om vi kender nogle cafeer, der kunne
være spændende at besøge, når man vandrer i
National Parken.
Ad.9.
Se dagsorden.
Ad.10.
Intet nyt.
Ad.11.
Se dagsorden.
Ad.12.
Se dagsorden
Ad.13.
Lis fremlagde regnskabet, som revisorerne
havde underskrevet. Erik fik regnskabet.
Ad.14.
Næste møde mandag d. 16 marts kl. 19.
Ad.15.
Jorden bag Netto, som vi har foreslået til
bebyggelse i byzonen, tilhører den røde gård
på Rågelejevej. Bent oplyser, at han har talt
med en entreprenør, der har søgt om tilladelse
til at bygge på noget jord i Ramløse, som
kommunen ejer. Bent har foreslået ham, at han
i stedet søger om tilladelse til at bygge på
jorden bag Netto.
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