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Referat fra lokalrådsmødet mandag den 
25. oktober 2021, 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: Erik kontakter 
Ugeavisen   og FAA og orienterer om 
vælgermødet 1/11 - 21. Årets sidste 
nummer af Vejby Nyt er på vej. Det 
uddeles senest i weekenden 6.-7. nov. 
 
 4. Løbende aktiviteter: Godkendelse af    
produktionsplan for Vejby Nyt 2022 (er 
udsendt til alle - ingen indsigelser). 
 
5. Nye rådssager: Planlægning af 
vælgermødet i Vejby Forsamlingshus 1. 
november 2021, kl. 19 - 22. Spørgsmål, 
som vi drøftede på sidste møde, er 
udsendt til paneldeltagerne og 
lokalrådsmedlemmerne. Niels Jørgen er 
dirigent. Erik byder velkommen og holder 
øje med tiden. Hvem går rundt med 
mikrofoner til spørgerne? Erik kontakter 
Freddy vedr. opsætning af ekstra 
mikrofoner. Erik beder Kirsten Mousten 
lave navneskilte - parti + navn. 
Vejby Nyt og Vejbynet - status (Michael 
orienterer). 
 
6. Permanente aktiviteter: Planlægning af 
julefrokost - fastlæggelse af dato. Forslag 
mandag 6. december. 
 
7. Nyt fra foreningerne (7.1 - 7.8). 
7.1. Vejby Borger - og Grundejerforening. 

 

Deltagere: Erik, Michael, Bent, Jacqueline, 

Lars, Bill, Werner og Bente. 

 

Afbud fra Niels Jørgen, Lis, Mie, Nanna og 

Ulrik. 

Erik byder Bill og Jacqueline velkommen. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Erik fortæller, at der står på Facebook, at 

Bakketoppen fremover skal være 

Misbrugscenter, men der er ingen i Lokalrådet, 

der har hørt noget om det. 

 

Ad.3. 

Se dagsorden. – Erik har sendt oplysningerne 

om vælgermødet til aviserne, men det er endnu 

ikke blevet omtalt. 

 

Ad.4. 

Erik gennemgår produktionsplanen, da det 

ikke er alle, der har modtaget den. Der er taget 

hensyn til datoerne for deadline og udgivelsen 

af bladet i forhold til de forskellige 

arrangementer, der foregår i Vejby. 

 

Ad.5. 

Se dagsorden. – Der kommer til at sidde 11 

politiker i panelet, da Alternativet har meldt 

afbud. Kirsten Mousten har fået navnene på 

paneldeltagerne. Freddy (Eriks nabo) og 

Johnny sørger for, at mikrofonerne er i orden. 

Michael og Werner vil godt gå rundt med 

mikrofonerne til dem, der stiller spørgsmål. 

Erik læser navnene op på paneldeltagerne. 

Hver paneldeltager får 3 min. i den indledende 

runde, så er der pause, og derefter kan der 

stilles spørgsmål til panelet. Til sidst får 

paneldeltagerne 2 min. taletid hver i den 

afsluttende runde. – Vedr. Vejby Nyt og 

Vejbynet, hvor Michael har lavet et kæmpe 

arbejde. Michael har personligt afleveret de 

papirer i Nordea i Hillerød, som banken ville 

have. Michael har lavet ny version af 

Vejbynet, som tidligere lå på Google Site. 
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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. 
 
8. Kontakt til lokalforeningsrådet og de 
andre lokalråd. Svar fra Tisvilde Lokalråd 
vedr. naturnationalparker - modstander af 
hegn. 
 
9. Kontakt til kommunen: Et enigt byråd er 
gået sammen om at sende en politisk 
erklæring til miljøminister Lea Wermelin 
og sige nej til hegn i naturnationalparker i 
kommunen. UBL-udvalget har tidligere 
sendt samme ordlyd i et høringssvar. 
Siden dette svar er afsendt er også 
Tisvilde Hegn og Melby Overdrev kommet 
med på listen over mulige områder for 
kommende naturnationalparker. 
Budgettet for 2022-2025 blev vedtaget 
med stemmerne 13 - 10. For vedtagelsen 
stemte NytGribskov, Socialdemokratiet, 
Enhedslisten, Det radikale Venstre og 
Morten Ulrik Jørgensen. Imod stemte 
Venstre, DF, de konservative og Betina 
Sølver. 
 
10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt 
div. nyhedsbreve. 
 
12. Div. meddelelser- herunder LAG og 
FLAG. 
 
13. Intern administration og økonomi. 
 
14. Næste møde: Forslag mandag den 6. 
december sammen med julefrokosten. 
 
15. Eventuelt. 
 

Michael gennemgår det nye Vejbynet. Der 

ligger nu billeder forrest, som henviser til 

andre links. Vedr. Vejby Nyt, så ligger alle 

bladene nu inde på bladets side. Under 

Idrætssiden ligger idræt og Kløverstierne. 

Herudover er der links til Forsamlingshuset, 

grundejerforeningerne, Ørby Bylaug og 

Gadekærslauget med billeder. 

Trongårdsklubben ligger under interesse - 

grupper. Torvedage, Kirken og trossamfund, 

kunst og kunstnere. Forretninger m.m. 

fortrinsvis dem der annoncerer i Vejby Nyt. 

Spisesteder med billeder. Forsyninger, 

herunder hvor der er el-standere. Hvor der er 

hjertestartere. Sociale medier og 

Lokalhistorisk arkiv. Michael overvejer, om 

han kan lægge det ind uden, at det skal på 

Google. Bill siger, at Vejby Borger- og 

Grundejerforening har en hjemmeside, som 

Bill har lavet i ”wordpress” , og Bill sørger, 

som forretningens sekretær, for at få lagt  

referater, fotos fra arrangementer m.m. ind på 

sidens kontrolpanel. Hjemmesiden koster ca. 

500 kr. om året i drift til webhotel hos 

One.com. Hvis man synes at der mangler 

noget, kan man gøre Michael opmærksom på 

det via Vejbynet. dk. Michael vil sørge for, at 

Vejbynet også kan tages på mobiltelefonen. 

 

Ad.6. 

Lis har givet besked på, at hun gerne vil stå for 

indkøb af mad m.m. til julefrokosten, som hun 

plejer. Og Lis kan også den foreslåede dato, så 

julefrokosten og næste møde bliver d. 6 

december. 

 

Ad.7.1 – 7.8. 

Ad.7.1. 

Wiggo er gået af som formand, Johnny er 

formand nu, Kaj Uhre er næstformand og Lene 

Bannach er også valgt til bestyrelsen. 

 

Ad.7.2. 

Der er møde i næste uge. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 
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Ad.7.4. 

Der er endnu ikke dato på færdiggørelsen af 

kunstgræsbanen, derfor udsættes indvielsen til 

en gang efter kommunalvalget. Udover 

arbejdet med kunstgræsbanen, bliver der 

skiftet tag på en del af idrætshuset. 

 

Ad.7.5. 

Der er møde i næste uge. Dato på næste 

fredagsbar står i Vejby Nyt. 

 

Ad.7.6. 

Intet nyt. Kommende arrangementer står i 

Vejby Nyt. 

 

Ad.7.7. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.8. 

Whist spilles fortsat privat hos deltagerne. 

Bridge har fortsat ikke noget lokale, de kan 

være i. Onsdag d. 27/10 er der bustur til 

Frihedsmuseet, der er tilmeldt 50. 

 

Ad.8. 

Der er vælgermøde d. 28/10 kl. 19.30 i 

Dronningmøllehuset. Alle er inviteret og 

specielt de andre lokalråd. TV Lorry laver 

noget om valget i Gribskov kommune d. 1/11 

vist nok om formiddagen. – Med hensyn til 

hegn i skovene i Gribskov kommune, så er alle 

lokalrådene enige om, at det ønsker man ikke. 

 

Ad.9. 

Kommunen har også sendt besked til 

Folketinget, at de ikke ønsker hegn nogen 

steder i Gribskov kommune. 

 

Ad.10. 

Valg til regionsrådet sammen med 

kommunevalget. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Ansøgningsdatoer for at få tildelt LAG midler 

er: D. 15/12-21 og 25/2-22 og 1/5-22. 
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Ansøgerne fra 15/12-21 får dog først udbetalt 

de midler, de får bevilliget, til næste år. Der er 

møde d.8/11 på Dyssekilde og d. 9/11 på 

Helsinge bibliotek, hvor man kan blive 

orienteret om, hvordan man kan søge. Der skal 

bookes tid inden til mødet hos sekretæren på: 

info.@laghalsnaes.dk 

 

AD.13. 

Annoncørerne, der kommer på det nye 

Vejbynet, skal betale for at annoncere, men 

Michael siger, at det ikke er helt på plads 

endnu, hvordan det skal gøres. Det bliver en 

forretningskonto. Jacqueline kan oplyse, at 

hun har haft besvær med at oprette en sådan. 

 

Ad.14. 

Næste møde som aftalt tidligere d. 6/12 

sammen med julekomsammen. 

 

Ad.15. 

Bill oplyser, at Gadekærslauget har søgt Vejby 

Borger-og Grundejerforening om penge til en 

ny pumpe til springvandet. 

Grundejerforeningen har bevilliget beløbet, og 

det er også grundejerforeningen, der betaler 

strømmen til pumpen. – Vi må huske, at vi 

skal undersøge, hvem der kontrollerer, om der 

fortsat er strøm på de hjertestartere, der 

hænger rundt i Vejby.- Erik håber, at vi alle 

kommer til vælgermødet i Forsamlingshuset d. 

1/11. 
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