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Referat fra møde i Vejby Lokalråd 
mandag den 27. september 2021, kl. 
19.00 i blok U på skolen i Vejby 
 
0.Konstituering. 

 
1.Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
2.Meddelelser og nyt fra lokalområdet. 

 
3.PR-aktiviteter. Beskeden omtale af 
vores 3 planlagte arrangementer i 
Ugeposten den 8/9-21 under overskriften 
"Vælgermøde med Vejby Lokalråd", ingen 
omtale i FAA. 

 
4.Løbende aktiviteter. Evaluering af 
lokalrådets generalforsamling den 20/9 - 
21. 

 
5. Nye rådssager. Planlægning af 
vælgermødet i Vejby Forsamlingshus 
mandag den 1. november. Vi skal prøve 
at finde nogle spørgsmål, som vi kan 
sende til paneldeltagerne inden mødet, så 
de har mulighed for at forberede sig. 
Tænk over det inden mødet !! 
Orientering om det fremtidige arbejde med 
Vejby Nyt - herunder momsregnskab 
(Michael). Drøftelse af fremtiden for 
Vejbynet (Michael orienterer). 
 
 
6.Evaluering af Naturens Dag den 12. 
september. 
 
7. Nyt fra foreningerne (7.1 - 7.8). 
7.1. Vejby Borger- og Grundejerforening. 
7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.. 

 

Deltagere: Erik, Michael, Mie, Werner, Bent, 

Lis, Lars og Bente. 

Afbud fra Ulrik, Niels Jørgen, Nanna og 

Melhøj Park. 

 

Ad.0. 

Michael vælges til ny næstformand. Erik 

vælges igen til formand, Lis til kasserer og 

Bente til sekretær. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Indvielse af kunstgræsbanen er udsat. Se under 

pkt. 7.4. 

 

Ad.3. 

Se dagsorden. – Niels Jørgen har skrevet 

følgende til os:” Desværre må jeg konstatere, 

at Ugeposten og FAA har modvilje mod at 

skrive noget om Vejby-området. Jeg ved ikke, 

hvad der kan gøres ved det. Jeg er stoppet med 

at sende dem noget”. – Bent foreslår, at Erik 

kontakter Ugeposten og FAA for at høre, 

hvorfor det indsendte omtales så kort i 

Ugeposten, og hvorfor det slet ikke bliver 

omtalt i FAA. Mie mener, at en af grundene 

kan være, at Poul Erik ikke længere er 

redaktør på FAA. 

 

Ad.4. 

Generalforsamlingen gik fint med et flot 

indlæg af Merete Drud om skolevenner. 

 

Ad.5. 

Erik ved, at Halsnæs Kommune har en 

visionspulje, hvor man kan søge penge til 

forskellige projekter. Erik vil foreslå, at vi 

også får en sådan i Gribskov Kommune. 

Tidligere var der en landsbypulje, og den fik 

vi bl.a. penge fra til Kløversti projektet. 

Ordningen for selvtrænerne er blevet ændret til 

noget, der er meget besværligt at blive meldt 

ind i, og den er blevet meget dyrere. Erik vil 

gerne vide, hvorfor den er blevet ændret, da 

brugerne af den tidligere ordning var meget 
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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. Herunder henvendelsen til 
Tisvilde Lokalråd vedr. evt. udsætning af 
store dyt samt opsætning af hegn i 
Tisvilde Hegn - Naturnationalparker. Der 
afholdes et vælgermøde i Dronningmølle 
Huset torsdag den 28. oktober kl. 19.30 
(Erik orienterer). 
 
9. Kontakt til kommunen. 
 
10. Kontakt til Hovedstadsregionen.  Valg 
til regionen 16/11 – 2021. 
 
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 
25. oktober 2021. 
 
15. Eventuelt. 
 
 
 

 

tilfredse med, ordningen som den var, og flere 

af de tidligere bruger ønsker ikke længere at 

benytte sig af den nye ordning. – Niels Jørgen 

vil gerne have følgende spørgsmål med: 

”Oplagte emner er boliger og dermed 

befolkningsvækst til glæde for skole, idræt, 

kulturliv og dels mulighed for at ældre kan 

blive i lokalområdet, og de ved salg af deres 

boliger, kan skabe plads til nye tilflyttere. Så 

hvad vil man gøre for at skabe øget bosætning 

i Vejby (Tisvilde) området. Eller ønsker man 

kun bosætning i Helsinge og andre steder i 

kommunen ? – Videre trafik- cykelstier til 

Unnerup og resten af vejen til Rågeleje. – 

Forbedring af kollektiv trafik. – Ladestandere 

til elbiler.- Kultur, idræt og fritidsliv- hvad vil 

man gøre for at styrke det frivillige arbejde i 

lokalsamfundet, så der fortsat er aktiviteter 

her? – (Vi er glade for at få en kunstgræsbane, 

men der er også brug for andet – både 

idrætsfaciliteter og f.eks. midler til at gøre 

forsamlingshuset til et aktivt kulturhus). 

Bent spørger til Elleville. Erik kan oplyse, at 

det nu er Morten Lund der styrer det. De 

venter på, at få en bankgaranti, så de kan 

financierer en svingbane på Tisvildevej ind til 

Elleville, men bortset fra det går alt efter 

planen. Morten Lund regner selv med at flytte 

ind i Elleville.- Vedr. Vejby Nyt: Lis 

orienterer om mange besværligheder med 

banken for at få oprettet en ny konto. Banken 

har lovet at vende tilbage onsdag med 

information om, hvordan kontoen kan 

oprettes. Måske skal alle i lokalrådet være 

medunderskriver af den nye konto. Lis vil 

også kontakte Kirsten Mousten for at høre, 

hvordan man hidtil har løst problemet med en 

konto for Vejby Nyt. -–Michael deler forslag 

ud til det nye system på Vejby Net. Michael 

og Werner vil aftale nærmere ang. 

Trongårdsklubbens placering på siden. Werner 

gør opmærksom på, at Kløverstierne bør 

nævnes under kultur. Der er nogle få forslag til 

ændringer af rækkefølgen på siden. Michael 

vil lave et revideret forslag. 

 

Ad.6. 

Det gik fint på Naturens Dag. Der var noget 
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mindre tilslutning i forhold til sidste år. Erik 

foreslå, at der kun bliver 3 ture med guide på 

fremover, da der næsten aldrig er tilmeldt 

nogle til den lange tur, og det er vanskeligt at 

skaffe guider til den. 

 

Ad.7.1. – 7.8. 

Ad.7.1. 

Erik oplyser, at Bill Petersen Kaae bliver 

repræsentant for Vejby Borger- og 

Grundejerforening i Lokalrådet, men Bill har 

desværre først fået besked sent i eftermiddag  

på, at vi har møde i aften. 

 

Ad.7.2. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Indvielse af kunstgræsbanen d. 3/11 er 

udskudt til ukendt dato, formentlig i uge 45. 

Der er stadig forsinkelser og problemer med 

leverancer af udstyr til bl.a. lys, selvom 

masterne er ved at blive hejst. – Vejby IF har 

besluttet og fået lov til, at undlade 

hovedgeneralforsamlingen i år, i stedet 

fremlægges to års regnskab til februar 2022. 

Der indledes arbejde med at udskifte taget på 

en del af klubhuset (over samlingslokalet og 

den lille billardsalon). – Bordtennis er ved at 

genstarte med ny ledelse, spil både for voksne 

og børn. – Aktive Seniorer har fejret 25 års 

jubilæum. – Fodbold vil forsøge at skabe ny 

tradition med en ”gallafest” for hele klubben, 

lørdag d. 6/11 i hallen. 

 

Ad.7.5. 

Der er ikke kommet nogle nye i bestyrelsen 

ved generalforsamlingen. Der er 

konstituerende møde d. 6/10, her kan Bent 

ikke deltage. – Der var fredagsbar d. 24/9. 

Mads Wedderkopp og hans datter underholdt. 

Michael kan fortælle, at sangeren Søren Sko er 

flyttet til Vejby. Bent vil undersøge, om han 

evt. vil optræde i Forsamlingshuset. – Bent har 

undersøgt betalingen af leje af 
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Forsamlingshuset, når Trongårdsklubben skal 

leje det. Bestyrelsen siger, at lejen vil være 

750 kr. pr. gang. Ulla, der er formand for 

Trongårdsklubben, har flere gange inviteret 

Forsamlingshusets bestyrelse med til møde 

med Trongårdsklubben; men det er ikke 

lykkedes, at få arrangeret et møde. 

 

Ad.7.6. 

Ulrik oplyser: ”Spejlene” på kirkens tårn er 

færdig kalkede.-  I slutningen af oktober 

hænger der forhåbentlig to nye lysekroner i 

koret, så vi får en fin belysning i hele 

kirkerummet. – Der forsøges også at starte  et 

flag-laug, så  flaget på Præsten Mark kan blive 

hejst lidt oftere. Det kommer der mere om i 

Vejby Nyt. 

 

Ad.7.7. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.8. 

Ved generalforsamlingen kom der ny kasserer 

og en ny suppleant. De fleste aktiviteter er 

startet igen. Bridge er desværre nedlagt, da der 

ikke er noget lokale, de kan være i her i Vejby. 

Vandreholdet har fået fælles ledelse. Der er nu 

ca. 200 medlemmer i Trongårdsklubben. 

 

Ad.8. 

Erik deltog i Lokalforeningsrådets møde. .Der 

er stor modstand mod, at der sættes hegn op i 

Tisvilde hegn. – Dronningmølle og 

Esbønderup holder vælgermøde sammen. Alle 

er velkommen. 

 

Ad.9. 

Intet nyt. 

 

Ad.10. 

Se dagsorden. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Der er bevilliget penge til vingårdene. Der har 

været jazz koncert i vinmarken hos Jette 
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Haugård på Garbylund. 

 

Ad.13. 

Se under pkt. 5. 

 

Ad.14. 

Næste møde d. 25/10. Erik har fået besked på, 

at alle partier vil deltage i vælgermødet d. 

1/11. 

 

Ad.15. 

Intet nyt.  

 

  

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


