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Referat fra møde i Vejby Lokalråd 
mandag den 5. december 2022, kl. 19.00 i 
blok F, hvor vores julefrokost også finder 
sted. 
  

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde. 
 

2. Meddelelser og nyt fra 
lokalområdet: Gruppen bag 
"Oktoberfest i Vejby" uddelte 
80.000,00 kr. til lokale institutioner 
og foreninger. Der holdes 
oktoberfest igen næste år. Festen 
afholdes lørdag den 30. september. 
Lørdag den 26. november er der 
gåtur i Vejby, hvor der anbringes 
QR-koder ved forskellige 
mindesten. Det er Jens Erik 
Larsen, der står bag projektet, som 
kan ses på: 
www.gribskov.dk/levendesten  
Gåturen starter kl. 10.10 fra Vejby 
Station. Alle er velkomne til at 
deltage. Juletræsfest i Vejby 
Forsamlingshus søndag den 
27.november. 

 
3. PR-aktiviteter: Årets sidste nummer 

af Vejby Nyt er lige uddelt. 
Deadline for næste nummer er 
søndag den 8. januar 2023. 

 
4. Løbende aktiviteter. 

 
5. Nye rådssager: "Biodiversitet i 

Vejby" Torben Olsen kontaktes 
vedr. tilbud på forberedelse af 
projekt. 
 

 

Deltagere: Erik, Michael, Mie, Werner, Lis, 

Bill, Henrik, Lars, Bent, Vibeke og Bente. 

Afbud fra Nanna og Niels Jørgen. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Vedr. ”Oktoberfesten” – se dagsorden. Der 

blev bl.a. givet 30.000 kr. til VIF, som har 

hårdt brug for pengene i øjeblikket (se under 

pkt. 7.4.). – Vedr. gåtur i Vejby med 

forskellige QR-koder arrangeret af Jens Erik 

Larsen. Der var bl.a. koder på 2 gravstene på 

kirkegården, Lars Larsens og gårdmanden med 

de 2 koner, svigermor og 5 børn, alle i samme 

grav, men kun med gårdmandens navn på 

gravstenen. Herudover var der koder fra den 

gamle rytterskole og ”Gadekærets 

forskønnelsespris” fra 1994 uddelt af 

kommunen og en kode ved PC Skovgaards 

opholdssted, når han var i Vejby. Stenene 

omtales i en lille bog ”Levende sten” skrevet 

af Jens Erik L. Der var pæn tilslutning til 

turen, der var annonceret i Ugeposten og på 

nettet. QR-koderne er lavet af et firma i 

Lyngby, hvorimod koderne til ”Kløverstierne” 

er lavet af Anne Grell og Kirsten Mousten. 

Vedr. Juletræsfesten. – Der var god tilslutning. 

Bill var meget glad for, at Melhøj Park kom 

med hele 3 hjælpere til at pynte juletræet m.m. 

 

Ad.3. 

Vedr. Vejby Nyt. – Se dagsorden. 

 

Ad.4. 

Se dagsorden. 

 

Ad.5. 

Projektet vedr. biodiversitet står Lokalrådet for 

sammen med skolen. Erik og Niels Jørgen har 

talt med Torben Olsen. Torben vil godt rydde 

området, så der kan sås til foråret. Torben 

sender et tilbud. Michael gør opmærksom på, 

at området skal ryddes hvert år, hvis der skal 

komme blomster på området hvert år. Vibeke 

fortæller, at i Sverige slår man den slags 

http://www.gribskov.dk/levendesten
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6.Permanente aktiviteter: Fastlæggelse af 
dato for generalforsamling i april måned. 

 
7.Nyt fra foreningerne (7.1 - 7.8). 
7.1.Vejby Borger- og Grundejerforening. 
7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park. 
7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og 
Sxenkol. 
7.4. VIF. 
7.5. Forsamlingshuset. 
7.6. Menighedsrådet. 
7.7. Skolen. 
7.8. Trongårdsklubben. 
 
 8.Kontakt til lokalforeningsrådet og de                         
øvrige lokalråd. Møde i 
lokalforeningsrådet den 30. november kl. 
19.00 i Helsinge Frivilligcenter. 
 
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. Evt. 
bilag for udlæg skal sendes til Lis inden 
årets udgang. 
 
  14.Næste møde: Forslag 29/1 eller 5/2 - 
2023. 
 
   15.Eventuelt. 

 

 
  
 
  
 
 
 
 
 

områder 2 gange årligt, forår og efterår. 

Vibeke ved desuden, at et firma kaldt Nykilde 

sælger blomsterfrø i store mængder, og 

Vibeke gør opmærksom på, at man skal 

overveje om blomsterne skal være meget 

farverige, for så skal det være frø fra 

udenlandske planter, da de vilde danske 

blomster er med mere dæmpede farver. 

 

Ad.6. 

Erik foreslår, at vores generalforsamling 

afholdes mandag d. 17/4 eller d. 24/4-23. Mie 

spørger om vores møder evt. kunne blive på 

andre dage i ugen, da hun er optaget om 

mandagen, men det er vanskeligt, da der så vil 

være andre, der ikke kan komme. Erik skal 

dog lige tale med Kate, om Forsamlingshuset 

er ledigt på de dage, der er foreslået. Erik og 

flere andre skal til generalforsamling på 

efterskolen d. 26/4, og Erik skal være dirigent, 

så der kan det ikke blive. 

 

Ad.7.1. – 7.8. 

Ad. 7.1. 

Vedr. juletræsfesten se også under pkt.2. Der 

var ingen hjælpere fra VIF i år, og der var stor 

utilfredshed i VBGF over, at Idrætsforeningen 

ikke mødte op trods det, at de stod med på 

plakaten som arrangør af juletræsfesten. Træet 

udenfor og træet inde i Forsamlingshuset 

havde kostet i alt 4.500 kr. plus moms. Der var 

desværre ikke nogen, der havde et træ der 

skulle fældes, som de ville donere. Træet, der 

blev brugt inde i Forsamlingshuset, er nu 

flyttet hen til gadekæret, hvor der er sat lys på. 

Der skulle købes nye bolte, til at ”tøjre” 

juletræet udenfor, da de gamle var slidte. Bent 

har fået følgende klager: Der var ingen 

sodavand til børnene, og der var ingen 

sidegevinster ved bankospillet. Begge dele 

stod på annoncen i Vejby Nyt og på plakaterne 

Bill gav følgende svar: Der var indført et par 

ændringer for år tilbage, jf. den udsendte 

programplan fra Erik Malling. Vedr. det med 

juicen, så var det besluttet at give juice og ikke 

sodavand, og det var nu VBGF, der skulle 

betale for juicen og ikke som førhen 

Forsamlingshuset. Vedr. det med 
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slettet for år tilbage, og sidegevinster bruges 

ikke mere. Bill retter henvendelse til Kirsten 

Mousten for at få rettet i annoncen og  

plakaterne. 

 

Ad.7.2. 

Deres Formand Kamilla Korndal Larsen er 

flyttet. Kamilla er valgt som formand for 

perioden frem til næste generalforsamling, og 

hun ønsker ikke længere at fungere som 

formand, men Vibeke og Jaqueline vil spørge 

om hun ikke vil fortsætte som formand bare 

proforma, da de ellers skal have lavet alt om i 

banken m.m., og det var et større arbejde sidst 

det skete. Det andet bestyrelsesmedlem 

Catrine Lund er også flyttet, men her vil den 

nye beboer Charlotte gerne gå ind i 

bestyrelsen i stedet for Catrine. 

 

Ad.7.3. 

De betaler fortsat til Lokalrådet, og Donald 

Axel har rost Lokalrådet for det arbejde de 

laver. Erik har sagt til Donald A., at de er jo 

fortsat velkommen til lokalrådsmøderne. 

 

Ad.7.4. 

Kommunen har afvist at sætte det beløb op, 

som de plejer at give VIF, det vil formodentlig 

afstedkomme højere priser på de forskellige 

aktiviteter. Stor tak til ”Oktoberfesten” for de 

30.000 kr. VIF fik af dem. Hvis der er 

tilslutning nok, bliver der afholdt jubilæums 

fest i Forsamlingshuset d. 25/2-23. Niels 

Jørgen har ikke nået at tale med håndværkerne 

om evt. boliger i Vejby. 

 

Ad.7.5. 

Der er fredagsbar d 27/2 og 24/3-23. Det vil 

blive annonceret i Vejby Nyt. 

 

Ad.7.6. 

Henrik gør igen opmærksom på søndag d. 

11/12, hvor der er basar i Sognegården med 

æbleskiver og risengrød og musik og sang. 

Pengene fra basaren kommer til at gå til 

menighedsplejen. Projektørerne, der plejer at 

lyse kirken op i december og januar, er 
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droppet p.gr.af de høje el-priser, i stedet er der 

sat lys i tårnvinduet. Næstformanden i 

menighedsrådet er interesseret i biodiversitet, 

så de prøver at finde nogle områder, der egner 

sig til det evt. sammen med Lokalrådet. Erik 

foreslår at der bliver et møde, hvor 

menighedsrådet, skolen og lokalrådet deltager. 

Erik vil også meget gerne have Vibeke med, 

der er anlægsgartner, og som ved noget om 

biodiversitet. Se også under pkt. 5. 

 

Ad.7.7. 

Afskedsreception d.16/12-22 for Susanne 

Jensen. 

 

Ad.7.8. 

Der er julefrokost d. 7/12, der er tilmeldt 68. 

Aktiviteterne for 2023, foredrag m.m. er ved at 

blive planlagt. Nogle af eleverne fra 

efterskolen vil gerne prøve at deltage i 

squaredans, som afholdes på efterskolen. 

 

Ad.8. 

Michael og Erik deltog i mødet. Der er 

problemer i Ramløse med afledning af 

spildevand og regnvand, der nu skal adskilles, 

og beboerne i Ramløse er ikke enige i, at 

kommunens plan er den bedste. Anna 

Falkenstjerne Bak var med fra ”Det grønne 

dialog forum” og talte om, hvordan man kan 

spare på energien og om biodiversitet. Måske 

kunne hun komme til vores generalforsamling 

og tale om de emner. 

 

Ad.9. 

Intet nyt. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Vedr. LAG og FLAG. - Der er nye 

ansøgningsfrister. Reglerne bliver muligvis 

lempet, for dem der søger om pengene, da de 

er meget indviklede. Niels Jørgen har talt med 
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Peter Plant om det. 

 

Ad.13. 

Hvis I har lagt nogle penge ud for lokalrådet, 

så skal Lis have regningerne snarest. Lis 

oplyser, at indtil nu har vi betalt 90 kr. i 

kvartalet for at have en konto i banken, men 

det er pludseligt og uden forvarsel sat op til 

1000 kr. Det er kun Idrætsforeningen og 

Menighedsrådet der har betalt til Lokalrådet 

indtil nu. Bill beder Lis sende opkrævningen 

til ham, så sørger han for at pengene bliver 

betalt fra Vejby Borger- og Grundejerforening. 

 

Ad.14. 

Næste møde mandag d.6/2. 

 

Ad.15. 

Vibeke vil gerne vide, om der er nogle, der 

ved noget om nedrivningen af huset ved siden 

af tanken, da nogle af beboerne i Melhøj Park 

har haver, der grænser lige op til bygningen. 

Hendes spørgsmål blev drøftet, men ingen 

vidste noget konkret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


