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Referat fra lokalrådsmødet mandag den 
29. august 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: Næste nummer af Vejby 
Nyt uddeles senest i weekenden den 3-4 
september. 
 Problemer med uddelingen i Ørby. Erik 
har talt med formanden for Ørby Bylaug 
Marian Cederstrøm. Der arbejdes på en 
løsning. Hvordan ser økonomien for Vejby 
Nyt ud lige nu? Michael orienterer. 
 
4 Løbende aktiviteter: Planlægning af 
Naturens Dag søndag den 11. september. 
Inden mødet vil Erik fordele de plakater 
Kirsten har trykt, så de kan opsættes i god 
tid inden arrangementet. Vi går kun på 3 
ruter i år. Tovholdere skal findes. Hvem 
laver kaffe og bager kager? Erik aftaler 
med Rema 1000, hvad vi har brug for og 
anbringer det i idrætshuset. Erik opsætter 
banner. 
 
5.Nye rådssager: Ingen støtte til 
Biodiversitet i Vejby hverken fra Det 
Grønne Hus eller fra Musik i Lejet. Vi må 
udsætte projektet til næste år. Kan vi evt. 
skaffe frivillig eller billig arbejdskraft?  

 
6. Permanente aktiviteter: Rydning af 
Kongehøjen. 
 
7. Nyt fra foreningerne (7.1 - 7.8) 
7.1. Vejby Borger – og Grundejerforening. 
7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park. 

 

Deltagere: Erik, Michael, Bill, Bent, Niels 

Jørgen, Lis, Nanna, Lars og Bente. 

Herudover deltog Kirsten Mousten til og med 

pkt. 3. 

Afbud fra Ulrik, Kamilla, Mie og Werner. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Intet nyt. 

 

Ad.3. 

Se dagsorden. – Vedr. uddeling af Vejby Nyt i 

Ørby. Erik har aftalt med Marian Cederstrøm, 

at hun henter bladene. Marians genbos søn 

Anton og hans lille søster vil gerne dele 

bladene ud, og hvis det ikke kommer til at 

fungere, bliver bladene lagt et sted, hvor folk 

selv må hente dem. – Michael orienterer om 

økonomien på bladet, som den er i øjeblikket. 

Blad nr. 4 giver et overskud på 2000 kr. denne 

gang. Nr. 5 vil muligvis give underskud. 

Kirsten vil gerne vide, om Lokalrådet ikke kan 

overtage udgiften til betaling af uddelerne. 

Erik gør rede for, hvorfor det ikke er en god 

ide. Der er beregnet at uddelerne får en krone 

for hvert blad, som de deler ud, betalingen 

bliver udbetalt hver halve år. Da flere af 

uddelerne ikke ønsker at få betaling for 

uddelingen, går det overskud der bliver til 

Lokalrådet, men den dårlige økonomiske 

situation taget i betragtning, så opgiver 

Lokalrådet indtil videre den indtægt, således at 

Michael kun betaler Lis den faktiske udgift til 

uddelerne. Menighedsrådet skal fremover 

betale 10% mere til bladet lige som alle andre, 

der har nogle sider i bladet. Michael har sendt 

os et forslag til, hvordan der evt. kan laves en 

indsamling til bladet via en annonce i Vejby 

Nyt, men Michael er blevet i tvivl om, at 

indsamlingen vil være lovlig, da der er nogle 

love, der skal overholdes Nanna mener, at 

indsamlingen vil være lovlig, da dem hører 

under private formål. Kirsten kunne tænke sig, 

at hvis bladet giver overskud, så kunne 

pengene f.eks. gå til en trappe op til 
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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 
øvrige lokalråd. 
 
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. 
 
14. næste møde: Forslag: mandag den 3. 
oktober 2022. 
 
15. Eventuelt. 
 
 
 

 

Kongehøjen. Lars foreslår, at der kunne 

annonceres om støtte til Lokalrådet, lige som 

man har gjort til Forsamlingshuset. Michael 

foreslå, at man kunne søge efter sponsorer til 

Vejby Nyt; men Michael synes også, at vi skal 

vente og se, om økonomien på bladet kommer 

til at løbe rundt, inden vi foretager os noget. 

Bill oplyser, at Vejby Borger-og 

Grundejerforening ikke har et stort overskud, 

da Erik påtaler, at der er flere, der synes, at det 

var forkert, at grundejerforeningen ikke 

længere, ville betale 1000 kr. til hvert blad. 

Kirsten siger, at trykningen af bladet ikke er 

steget, men hun regner med, at det kommer. 

Kirsten vil gerne vide, om Trongårdsklubben 

skal betale noget, da de gerne vil have noget i 

bladet fremover. Erik gennemgår, hvem der 

betaler til Lokalrådet, og gør opmærksom på, 

at vi kun har penge, fordi vi fik penge da vi 

deltog i projektet om Kløverstierne, og vi nok 

aldrig får mulighed, for at få så mange penge 

udbetalt igen, så vi bliver nød til at passe på 

dem. Herefter går vi over til pkt. 4, og Kirsten 

går. 

 

Ad.4. 

Se dagsorden vedr. ”Naturens Dag”. Der 

kommer plakat i Vejby Nyt om arrangementet. 

Der bliver kun tre ruter i år. Kirsten Jørgensen 

vil gerne tage den korte tur, dog med 

forbehold, da der er sygdom i familien. Erik 

tager den blå rute. Anne Grell, der plejer at 

tage den røde rute, vil prøve at finde en anden, 

der vil tage ruten, men lykkes det ikke, tager 

Anne den selv. Mie og Bente bager kage, og 

Bente og evt. Lis laver kaffe og te i 

Idrætshuset. 

 

Ad.5. 

Se dagsorden .- Projektet om biodiversitet 

udsættes til næste år. Måske kan vi selv 

forberede området, da det blev for dyrt, at få et 

firma til at udføre arbejdet. Erik vil undersøge, 

om han kan samle nogle frivillige. Nanna 

mener man kan tage noget af det med en 

buskrydder. Nanna er ved at forberede en 

klasse til at være med i projektet. 
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Ad.6. 

Niels Jørgen har været på Kongehøjen, og den 

er helt groet til. Torben Olsen vil undersøge, 

om han evt. kan rydde højen for et rimeligt 

beløb. Niels Jørgen melder tilbage, om det kan 

lade sig gøre. Samtidigt kunne der måske laves 

en bænk på toppen, så man kunne sidde og 

nyde udsigten deroppe fra. Lars gør 

opmærksom på, at de er nogle naboer, der 

sammen rydder Sandgraven, men kommunen 

afhenter affaldet, men Niels Jørgen vil gerne 

have, at affaldet fra Kongehøjen bliver kørt 

ned til bålet til ”Vinter Solhverv”. 

 

Ad. 7.1. – 7.8. 

Ad. 7.1. 

 Peiter er desværre død, og der har været 

bisættelse. Der skal være møde i denne uge, 

hvor man skal finde en ny kasserer. 

 

Ad. 7.2. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7.4. 

Foreningen kæmper for at få økonomien til at 

løbe rundt. Der mangler 170.000 kr. på 

budgettet, og der er forlydende om, at 

kommunen har planer om at skære ned på det 

beløb, som foreningen plejer at få. Sker det, 

må de dreje nøglen om til Idrætshuset, og 

aflevere den til kommunen med besked på, at 

Idrætshuset så er deres ansvar. Fodbolden har 

fået penge fra ”Musik i Lejet”, og 

”Fodboldens klubprogram 22 – 23” deles ud 

sammen med Vejby Nyt denne gang. 

Bordtennis er startet igen, og Gribskov 

Efterskole har meldt sig til flere aktiviteter. 

 

Ad.7.5. 

Fredags baren d. 26/8 gik fint. Næste Fredags 

Bar d.23/9. 

 

Ad. 7.6. 

Intet nyt. 
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/.7. 

Der er lærings festival i denne uge. 

Overskriften er ”Hele Verden”, så eleverne 

arbejder med forskellige lande. Man kan se det 

hele på skolen lørdag d. 3/9 kl. 10 til 14. Man 

skal have armbånd på, hvis man kommer for at 

se udstillingen lige som til en festival. Der vil 

være musik bl. andet med Per Vers, 

 

Ad.7.8. 

Aktiviteterne er i gang igen, og John Gredal er 

blevet formand for klubben. 

 

Ad. 8. 

Ingen aftaler om nyt møde. Der er valgt 

medlem til Nationalparksrådet, det er Stig 

Hoffmeyer fra Tisvilde. 

 

Ad. 9. 

Kommunen skal finde besparelser på 18 mill. 

kr. Nanna gør opmærksom på, at det kan 

ramme skolerne. 

 

Ad. 10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Vedr. LAG og FLAG se referatet fra 27/6-22. 

 

Ad. 13. 

Intet nyt. 

 

Ad. 14. 

Næste møde mandag d. 10-10-22 kl.19.00 

 

Ad.15. 

Niels Jørgen oplyser, at der er kommet nye 

medarbejdere på Frederiksborg Amts Avis på 

Gribskov siderne, det er tidligere lærer Henrik 

Rødgårds søn Mikkel og en af Niels Jørgens 

tidligere medarbejdere Anne Sofie, hvis 

bedsteforældre bor i Vejby. – Nanna har talt 

med Matias fra Rema 1000 ang. en 

opslagstavle på parkeringspladsen, nogenlunde 

magen til den ved Forsamlingshuset. Matias 
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mente ikke, at det var muligt, at sætte tavlen 

på parkeringspladsen, da det ikke er Rema 

1000 der ejer den, men han ville gerne sætte 

en opslagstavle i forretningen tæt på den ene 

kasse. Nanna havde gerne set, at tavlen kom 

udenfor, men Erik mener, at vi skal sige ja til 

tavlen i forretningen, så Nanna vil gå videre 

med sagen, og Rema 1000 må så selv 

bestemme, hvor tavlen skal være. Lars 

foreslår, at der kommer nye plader på 

opslagstavlen ved Forsamlingshuset, da dem 

der sidder der er meget slidte og fyldt med 

gamle klips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


