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Referat fra lokalrådsmødet mandag den 5. 

oktober 2020, 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: 

Herunder Vejbynet – Google Sites – 

Michael orienterer. Anne Grell vil 

fortsat opdatere vores hjemmeside 

Vejbyliv.dk, men skal have besked, når 

vi ønsker at noget skal lægges ind på 

hjemmesiden. Hun kunne på et 

tidspunkt godt tænke sig at få en 

afløser – gerne et medlem af 

lokalrådet. 

 

3. PR-aktiviteter: Deadline for næste 

nummer af Vejby Nyt er søndag den 

11. oktober. Bladene uddeles 7.-8. 

november. 

 

4. Løbende aktiviteter: Evaluering af 

generalforsamlingen 21/9-20 og af 

Simons orientering om Elleville. 

 

5. Nye rådssager: Brev fra Leif Nielsen 

vedr. Elleville – henvendelse fra Per 

Jørgensen m.fl. vedr. cykel- og gangsti 

til Rågeleje. 

 

6. Evaluering af Naturens Dag 13/9-20. 

 

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. 

7.4. VIF. 

7.5. Forsamlingshuset. 

7.6. Menighedsrådet. 

7.7.  Skolen 

7.8.  Trongårdsklubben. 

 

 

Referat fra lokalrådsmødet mandag d. 5. 

oktober 

Afbud fra Mie, Bente, Citta og Lis. Henrik 

Lund-Andersen mødte i stedet for Ulrik 

Pilemand. 

 

Velkommen til ny Suppleant  Lars Povlsen. 

 

Ad 0 ). Konstituering.   

Genvalg til alle. 

 

Ad 1). Godkendelse af referat. 

Godkendt. 

 

Ad 2). Meddelelser. 

Ny adresseliste er sendt ud. Hvis der er 

ændringer, kan man henvende sig til Erik. 

Fællesskabsstaffetten blev aflyst pga. covid-

19. 

Vejbyliv.dk – de sider vi har under Google 

Sites udløber snart i det Google ikke opdater 

formatet. I princippet kunne man godt 

konvertere vores sider til de nye formater, men 

iflg. Margit Kildevang kan dette ikke svare 

sig. På hjemmesiden har vi tre typer opslag: 

Vi har beskrivelser af diverse foreninger; 

Links til andre foreningers hjemmesider  og 

Trongårdsklubbens aktiviteter og opslag. 

Michael har kigget på alternative sider. Han 

vil fortsætte sin søgen efter andre muligheder. 

 

Ad 3). PR-aktiviteter 

Deadline for næste nummer af Vejby-Nyt er 

11. oktober. 

 

Ad 4). Løbende aktiviteter. 

Evaluering af generalforsamlingen – referatet 

fra denne er godkendt. 

24 personer deltog – der var ikke et stort 

frafald på trods af coronasituationen. 

 

Ad 5). Nye rådssager. 

Lokalrådet har modtaget et brev fra Per 

Jørgensen m.fl. En gruppe borgere vil sende et 

brev til borgmesteren om en cykelsti fra 

Rågeleje (Hesselbjergvej) til Vejby. De ønsker 
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8. Kontakt til lokalforeningsrådet og de 

øvrige lokalråd – ref. Fra mødet på 

Græsted Kro den 26/8-20 (Citta og 

Erik). 

 

9. Kontakt til kommunen. 

 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 

 

11. Danske Landsbyer: Lis har videresendt 

div. Nyhedsbreve.. 

 

12. Div. Kontakter – herunder LAG og 

FLAG. 

 

13. Interne administration og økonomi. 

 

14. Forslag til dato for julefrokost + næste 

møde – Forslag: møde 16/11 – 

julefrokost 7. eller 14/12? 

 

15. Eventuelt. 

 

 

EM 23/9 - 2020 

 
 
 
 
 

 

 

 

lokalrådets opbakning. 

Ved et tidligere møde i 2016 blev der udtrykt 

et stort ønske blandt sommerhusbeboerne for 

netop en mere trafiksikker vej for cyklister på 

denne strækning. Erik læser brevet til 

borgmesteren op, og har forberedt et muligt 

svar fra lokalrådet. I dette svar indsættes et 

forslag om etablering af et fodgængerfelt fra 

p-pladsen ved iskiosken 

Leif Nielsen har lavet en skrivelse om de 

udfordringer han ser i forbindelse med 

byggeriet Elleville. Lokalrådet har forfattet et 

svar: 

Tak for din henvendelse vedr. projekt 

Elleville, Tisvildevej 18, Vejby. Lokalrådet 

har på mødet d. 5. oktober behandlet din 

skrivelse. 

Vi finder det vigtigt, at der kommer nye 

tilflyttere til Vejby, ikke mindst af hensyn til 

dagpleje, børnehave og skole samt byens 

fortsatte udvikling. 

Vi finder, at projekt Elleville er et visionært og 

spændende byggeri, som vi støtter. Vi kan 

derfor ikke opfylde dit ønske om at gå imod 

dette byggeri. 

 

Ad 6). Evaluering af Naturens dag. 

 Ca. 40 deltagere og et vellykket arrangement. 

 

Ad 7 -8). Nyt fra foreningerne. 

Ad.7.1). Vejby Borger og Grundejerforening. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7.2). Grundejerforeningen Melhøj Park. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7.3). Grundejerforeningen Kælderbjerg og 

Saxenkol. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7.4.) Idrætsforeningen: 

 I det nye kommunale budget er der fortsat 

afsat 5 millioner til etablering af en 

kunstgræsbane. Det første møde mellem 

idrætsforeningen og kommunen afholdes 

snart. Der er forskellige mulige placeringer, og 

Niles Jørgen har været i samråd med 

skoleleder Lars om dette. 
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Der er givet tilskud fra Nordeafonden og en 

anden forening til etablering af en 

klatrevæg/bouldervæg. 

Placeringen af denne afhænger dog af udfaldet 

af kunstgræsbanen. 

Pga Corona-smitten skal idrætshuset officielt 

lukke klokken 22. 

Der er udfordringer med at få banken til at 

huse foreningens forskellige konti. Det er pt. 

alt for dyrt pga. diverse gebyrer og krav om 

opdatering af personoplysninger. 

 

Ad.7.5). Forsamlingshuset..  

Alt er aflyst pga. Coronasituationen. 

 

Ad. 7.6). Menighedsrådet:  

Der har været afholdt opstillingsmøde og der 

er nedsat et rigtig godt menighedsråd til de 

næste 4 år. 

Der ses nu frem til nogle gode og konstruktive 

tider. Det er dog først den 13-10, at det er 

sikkert, at der ikke kommer en alternativ liste, 

så først derefter kan man konstituere sig. 

 

Ad.7.8). Trongårdsklubben: 

 Bortset fra vandreholdet og bridgeholdet (der 

har fundet alternative lokaler) er alle 

aktiviteter sat på stop frem til jul. Der bliver 

heller ikke afholdt julefrokost i år. 

 

Ad. 7.7). Skolen:  

Vi er også her nødt til at planlægge dagene og 

undervisningen med omhu og under 

hensyntagen til afstand mellem eleverne og 

sikring af, at de enkelte årgange ikke blandes  

mere end højst nødvendigt. 

På nær 4 dages hjemsendelse af 4., 5. og 6. 

klasse, har der ikke været corona-relaterede 

aflysninger. 

 

 

Ad 8) Kontakt til lokalforeningsrådet. 

 Erik og Citta har været til møde. Der var 

informationer om fællesskabs-stafetten, 

masteplanen og den tidligere omtalte 

’aktivitetsportal’, der skal være en fælles 

søgeplatform, hvor man kan finde lokale 

aktiviteter og arrangementer. Et alternativ 
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kunne være kultunaut.dk 

 

Ad 9)   Kontakt til kommunen. 

 Intet nyt. 

 

Ad 10). Kontakt til Hovedstadsregionen. 

Der er fastlagt en råstofplan til høring. 

Formålet er, at der kan laves aftaler om sikring 

af adgangen til forskellige råstoffer i 

Danmark. På denne måde kan eks. 

overskydende grus fra Jylland sælges til f.eks. 

Storkøbnhavn, der ikke har ret meget af dette. 

 

Ad 11). Danske Landsbyer. 

Se dagsorden. 

 

Ad 12). Diverse kontakter – herunder LAG og 

FLAG. 

 Intet nyt. 

 

Ad 13). Intern administration og økonomi.. 

Intet nyt.    

 

Ad 14). Forslag til dato for julefrokost – 

mandag d.14. december blev besluttet. 

Næste lokalrådsmøde er 16. november i lokale 

U2. 

 

                                                                                                                       

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


