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Vedr: Vejby Lokalråd  
j  

 
Referat fra lokalrådsmødet mandag den 
27. juni 2022 kl. 19.00 i blok U på skolen i 
Vejby 
 
1.Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
2.Meddelelser og nyt fra lokalområdet - 
artikel i Frederiksborg Amts Avis om 
Elleville den 10. juni 2022. Sankthansbål 
og uddeling af pris til årets ildsjæl 23. juni. 
 
3.PR-aktiviteter: Nyt nummer af Vejby Nyt 
er netop uddelt. Der er problemer med 
Ørby-ruten. Vi har fundet en nødløsning til 
dette nummer. Bent M. og Erik orienterer. 
 
4.Løbende aktiviteter: Naturens Dag 
søndag den 11. september. 
Arbejdsfordeling tages op på 
lokalrådsmødet i august. Erik tilmelder os. 
 
5. Nye rådssager: Der er problemer med 
økonomien for Vejby Nyt. Hvad gør vi? 
Forskellige forslag drøftes. Vi har meddelt 
at annonceprisen hæves med 10%.    
Biodiversitet i Vejby - ingen støtte fra 
kommunen, afslag fra Det Grønne Hus. Vi 
har endnu ikke hørt fra MIL. Skulle vi få 
tilskud, så skal en repræsentant fra 
lokalrådet møde den 20. juli for at 
modtage beløbet. Hvem kan evt. 
komme?  
 
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. 

 

Deltagere: Erik, Michael, Bent, Lis, Werner, 

Mie, Vibeke, Bill, Nanna og Bente. 

Afbud fra Niels Jørgen. 

Fraværende: Ulrik og Lars. 

Udover lokalrådsmedlemmerne deltog Kirsten 

Mousten i mødet til og med pkt. 5. 

 

Erik bød Vibeke fra Melhøj Park velkommen, 

da det var første gang Vibeke deltog i 

lokalrådsmødet. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Erik oplyser, hvad der stod om Elleville i 

Frederiksborg Amts Avis d. 10/6. En 

journalist fra Finans har også spurgt Erik og 

Michael om deres mening om byggeriet. De 

har begge udtalt sig positivt om projektet. 

Morten Lund mener fortsat, at Elleville bliver 

til noget. – Niels Jørgen har sendt os en mail 

om Skt. Hans aften. Han skriver bl.a.: Der var 

godt fremmøde, det ser ud til, at der kommer 

flere og flere år for år. Der var god omsætning, 

næsten 10.000 kr., og det giver et overskud på 

1500 kr. En gæst efterlyste en toiletvogn, men 

det vil være for stor en investering, i stedet kan 

man gøre opmærksom på, at toiletterne i 

Idrætshuset kan benyttes, og der kan evt. også 

åbnes til hallens toiletter. En anden efterlyste 

flere bænkeborde udenfor. Niels Jørgen har 

svaret på Vejbynet, at det kunne være en 

opgave for Vejby Borger-og 

Grundejerforening at sponsorere disse, når de 

ikke længere betaler til Vejby Nyt. Personligt 

synes Niels Jørgen, at det er irriterende, at folk 

kommer med deres store hunde, når der er 

trængsel p.gr.af mange mennesker og en del af 

dem er børn. 

Årets ildsjæl i år blev Jonny Jørgensen. 

 

Ad.3. 

Der er problemer med at få bladet ud i Ørby.     

Bent kørte over med det sidste nummer af 

bladene til Morten Rolsgård, der sørgede for, 

at bladene kunne tages ved en koncert i Ørby. 
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7.4. VIF. 
7.5. Forsamlingshuset. 
7.6. Menighedsrådet. 
7.7. Skolen. 
7.8. Trongårdsklubben. 
 
8. Kontakt til lokalforeningsrådet og de 
øvrige lokalråd: Lokalforeningsrådets 
kontaktudvalg er med til at udvælge 
modtagerne af tilskud fra MIL 
 
9. Kontakt til kommunen. 
 
10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt 
div. Nyhedsbreve. 
 
12. Div. meddelelser - herunder LAG og 
FLAG - Nyt LAG Gribskov-Halsnæs er 
oprettet. Peter Plant er formand. 
 
13. Intern administration og økonomi. 
 
14 Næste møde: forslag: Mandag den 22. 
august 2022. 
 
15. Eventuelt. 
 
 
 
 
 
 

 

Niels Jørgen har skrevet, at han vil undersøge, 

om der måske er en ung i fodboldklubben, der 

vil stå for uddelingen i Ørby. Herudover har 

Niels Jørgen fået forslag om, at folk frivilligt 

kan yde et bidrag til bladet, samtidigt med at 

de vil møde op ved Vejby Borger-og 

Grundejerforenings generalforsamling til 

næste år og få ændret vedtagelsen om 

tilskuddet til bladet. – Foreningen 

”Torvedage” i Vejby vil gerne støtte Vejby 

Nyt med .1500 kr., der skal blot sendes en 

opkrævning til Anne Grell. Vi kan også søge 

Borger-og Grundejerforeningen om et tilskud 

til bladet. 

 

Ad.4. 

Se dagsorden. Erik har tilmeldt os Naturens 

Dag, men der var en del vanskeligheder ved at 

få os tilmeldt. Dagen omtales i Vejby Nyt. 

 

Ad.5. 

Vedr. Vejby Nyt: Se dagsorden. Michael 

gennemgår regnskabet. I øjeblikket kan vi 

dække udgifterne p.gr.af kassebeholdningen; 

men meget snart vil der være et underskud på 

5000 kr. pr. blad. Herudover kan Kirsten 

oplyse, at hun har talt med trykkeriet, og det er 

muligt, at trykningen af bladet vil stige, da alt 

jo er blevet dyrere. Kirsten har indtil nu 

forhandlet sig frem til en special pris på 

trykningen, 1000 blade til 8.422kr.plus moms, 

normalt er prisen 11.000 kr. plus moms for 

1.000 blade. Kirsten har selv tilbudt at gå ned i 

løn for ar redigere bladet fra 4.500 kr. til 4.000 

kr. pr blad. Kirsten foreslår, at det fremover er 

Lokalrådet der betaler uddelerne, så de penge 

ikke tages fra bladets budget. Nanna foreslår, 

at vi undersøger, om der vil være en fordel ved 

at få trykt færre blade, men Kirsten kan 

oplyse, at det vil kun give en meget lille 

reduktion i den samlede pris. Herudover 

foreslår Nanna, at bladet ikke deles ud, men 

ligger hos de handlende, og her må folk selv 

tage det; men er det i orden, når kirkebladet er 

en del af Vejby Nyt ? Uddelingen kunne også 

droppes i sommerhusområderne. Mie foreslår, 

at vi spørger Menighedsrådet, om de vil betale 

noget mere til bladet; men i forvejen betaler 
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Menighedsrådet 4.500 kr. pr. blad. Der er også 

forslag om, at bladet kunne ligge på nettet, så 

det ikke udkom som papir udgave, men så er 

der nok store chancer for,at det ikke bliver 

læst .Bill siger, at han kender flere, som bare 

smider bladet ud, de lukker det ingen gang op, 

og det er jo trist. Der trykkes i øjeblikket 1.800 

blade pr. gang. Annonce priserne vil fremover 

blive pr.gang: 1/6 side 396 kr.,1/4 side 616 kr., 

2/3 side 880 kr. Bent foreslår, at han spørger 

de unge håndværkere i byen, om de vil tegne 

annoncer i bladet, de annoncer kunne så være 

noget dyrere, for så kunne der samtidigt stå, at 

de er sponsorer for bladet. Erik vil gerne have, 

at der bliver skrevet om dette i Vejby Nyt, det 

vil Michael gøre. Kirsten beder om, at der så 

står, om det bliver et én gangs beløb, eller der 

betales til hvert blad. – Vedr. biodiversitet se 

dagsorden:  Erik har ikke hørt fra Mil. endnu; 

men skulle vi være så heldige, at få noget 

derfra, så kan Erik ikke selv være der ved 

uddelingen; men Niels Jørgen regner med, at 

VIF får et beløb, og så kan Niels Jørgen tage 

imod pengene for begge instanser. – Vedr. 

Kongehøjen: Niels Jørgen har talt med Torben 

Olsen, han vil gerne gøre noget ved 

vedligeholdelsen/ naturplejen på Kongehøjen, 

som Lokalrådet har måtte sætte i bero. Torben 

vil gerne have et mindre honorar for dette, 

hvilket lyder rimeligt, da han i forvejen laver 

meget frivilligt arbejde for byen. Måske kan 

der aftales et møde hvor Torben, Erik og Niels 

Jørgen, og hvis andre har lyst, går en tur på 

højen. Torben foreslog også at man kunne 

sætte en bænk på toppen af højen og en trappe 

i hjørnet af det forhøjede areal op mod 

idrætspladsen; men Erik mener at der skal 

søges om begge dele, da det er fredede 

områder. 

 

Ad.6. 

Intet nyt. 

 

 

 

Ad.7.1 – 7.8. 

Ad.7.1. 

Der har ikke været møde i bestyrelsen p.gr.af 
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travlhed og ferie.. Der har været mange, der 

gerne ville låne grundejerforeningens flag. Det 

er Bill, der har stået for udlejningen. 

 

Ad.7.2. 

Der er mange nye beboere i Melhøj Park. I den 

nye bestyrelse har medlemmerne kun boet i 

bebyggelsen under 2 år. Området, hvor 

beboerne kunne lægge deres haveaffald, er 

blevet lukket, da andre udenfor bebyggelsen 

også var begyndt at lægge deres haveaffald 

der. Michael er meget glad for nogle nye 

bomme, hvor han kan have sin cykel med 

igennem. Det viser sig, at det er Vibeke, der 

har sørget for, at der kom nye bomme, og hun 

har også betalt dem. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Skt. Hans se under pkt. 2. Niels Jørgen 

oplyser: Der er sendt ansøgning til kommunen 

om ekstra lokaletilskud p.gr.af stigende 

omkostninger. Fodboldskole i uge 28 med det 

højeste antal børn i mange år (ca. 90); men for 

første gang mangler der trænere og assistenter. 

Fodbold har stort projekt i gang med 

reklameuddeling som skal skaffe penge til 

udlandstur og træningslejre. Er også i gang 

med at forberede ny sæson samt MiL-camping 

i Tisvilde. 

 

Ad.7.5. 

Sidste fredagsbar blev aflyst. Fredagsbar igen 

d. 26/8. 

 

Ad.7.6. 

Fint arrangement Grundlovsdag. En meget fin 

tale af Trine Egetved. Øvrige arrangementer 

kan ses i Vejby Nyt. 

 

Ad.7.7 

Skoleferien er begyndt. Skolen er meget stolt 

af , at en af deres elever fra SUV 2 har fået 

kommunens demokratpris. 

 

Ad.7.8. 
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Aktiviteterne har ferie på nær stavgang, der 

går hele året hver torsdag. Trongårdsavisen 

bliver nu kun udgivet på nettet. 

 

Ad.8. 

Se dagsorden. Lokalforeningsrådets formand 

Jette Haugaard er med til at udvælge 

modtagerne af tilskud fra MiL. 

 

Ad.9. 

Intet nyt. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Se dagsorden. 

 

Ad.13. 

Intet nyt. 

 

Ad.14. 

Næste møde mandag d. 29/8 – 22 

 

Ad.15. 

Erik har sendt en mail ud til os, hvor Henrik 

Lund Andersen spørger, om der er nogen der 

kan køre deltagerne på pilgrimsrutens bagage 

fra Sct. Helene Centeret til Sognegården i 

Vejby. Henrik skriver det er torsdag d. 5/7, 

men d. 5/7 er en tirsdag, og torsdag er d. 7/7. 

Werner har talt med Henrik, og Werner siger, 

at det er tirsdag, det drejer sig om, men der ser 

ikke ud til at være nogen der kan køre den 

morgen. 
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