Referat

Side 1

Vedr: Vejby Lokalråd
Deltagere: Erik, Mie, Werner, Bent, Ulrik,
Nanna, Lis, Michael, Lars og Bente.
Afbud fra Niels Jørgen, Christina og Bill.
Ad.1.
Godkendt.
Ad.2.
Referat fra lokalrådsmødet mandag den 6. Erik har talt med Morten Lund, som nu er den,
der står for byggeriet af Elleville. Morten
december 2021, kl. 19.00 i blok F. Der
oplyser, at der er problemer i øjeblikket med at
afholdes møde fra kl. 19 - 20, hvorefter
der er julefrokost. Bemærk at både mødet starte byggeriet, da alle byggematerialerne er
blevet meget dyrere og vanskeligere at skaffe
og julefrokosten finder sted i blok F lige
p.gr.af corona krisen. Morten L. har ikke
ved siden af skolekøkkenet.
opgivet projektet, og han arbejder fortsat på, at
holde huslejen nede, så Elleville ikke kun
1. Godkendelse af referat fra sidste
bliver for rige mennesker. Men alene
møde.
tilslutning til el og fjernvarme kommer til at
koste 10.500.000 kr. Der er ingen fast dato for,
2. Meddelelser og nyt fra
hvornår byggeriet kan starte, men Morten L.
lokalområdet.
håber, at det kan påbegyndes i 2022. Nanna vil
3. PR-aktiviteter: Deadline for næste gerne have, at der bliver skrevet noget om
Elleville i Vejby Nyt, da hun ofte oplever, at
nummer af Vejby Nyt er mandag
folk spørger, om hun ved noget om det. Erik
den 10. januar. Bladene uddeles
5.- 6. februar. (Og ikke som skrevet vil bede Morten L. om at skive et indlæg.
i blad nr. 5 - den 5.- 6. januar 2022)
Ad.3.
I dette nummer bringes omtale af
Se dagsorden. Mie vil gerne have, at der er et
vælgermødet den 1. november +
billede med i Vejby Nyt af de elever fra
billeder fra mødet.
efterskolen, der deltog i vælgermødet. Der er
et billede i efterskolens eget blad, som
4. Løbende aktiviteter: Problemer
muligvis kan bruges.
med at oprette ny konto, som
annoncører kan indbetale på.
Orientering om hvad der er gjort
(Bent Madsen, Lis og Michael
orienterer om situationen).

Ad.4.
Michael har fået oprettet en ny konto i Nordea.
Erik og Lis skal bare lige underskrive nogle
papirer, så skulle det hele være i orden. Lis har
inden brugt mange timer for at få en ny konto.
5. Nye rådssager: Evaluering af
Lis var blandt andet ved at flytte vores
vælgermødet 1/11-21.
nuværende konto til en anden bank, da det var
så vanskeligt, at oprette en ny konto i Nordea,
6. Permanente aktiviteter:
men da Nordea erfarede dette, kom der gang i
Fastsættelse af dato for
generalforsamling i april 2022. (Evt. aftalen om den nye konto med det samme. Det
vil koste 1000 kr. årligt, at have den nye
25. april).
konto. Ulrik og Werner vil gerne have, at der
forhandles om at nedsætte dette beløb, da de
begge har gode erfaringer med dette. Michael
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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.
/.8. Trongårdsklubben.

vil gerne vente med at forhandle om prisen til
kontoen er oprettet, for der ikke skal opstå
flere problemer. – Michael har siden gjort
opmærksom på, at som han læser det, så
koster det1000 kr. i alt, at have foreningskonti
hos Nordea, så de 1000 kr. skulle være for
begge kontoerne, både Lokalrådets konto og
kontoen for Vejby Nyt.

Ad.5.
Der var meget fin tilslutning til vælgermødet.
Politikerne gav gode svar på de spørgsmål,
8. Kontakt til lokalforeningsrådet og
som vi havde sendt til dem fra lokalrådet. Der
de andre lokalråd: Møde afholdes
var mange gode spørgsmål fra salen, og nogle
2. dec. 2021, kl. 19.30 i
af dem kendte politikerne ikke noget til, bl.a.
Dronningmølle.
problemerne omkring selvtræning på
Trongården, her var det kun Allan Sørensen,
9. Kontakt til kommunen: Bent
der vidste noget. Mie var glad for, at eleverne
Hansen fra Venstre (5) bliver ny
fra efterskolen deltog, og de også stillede
borgmester med støtte fra Nyt
Gribskov (4), Socialdemokratiet (2), spørgsmål. Werner kunne oplyse, at de elever,
der deltog i mødet, havde fortalt de andre
SF (2), Radikale Venstre (1),
Enhedslisten (1). Konservative (6), elever om valgmødet.
Nye Borgerlige (1), DF (1), står
Ad.6.
udenfor konstitueringen. Byrådet
Se dagsorden. Erik vil spørge Kate, om
består af 23 medlemmer.
Forsamlingshuset er ledigt d. 25/4-22, hvis det
er tilfældet, bliver vores generalforsamling
10. Kontakt til Hovedstadsregionen:
afholdt den dag.
Lars Gaardhøj fra
Socialdemokratiet genvælges som
Ad.7.1 – 7.8.
formand for region Hovedstaden.
Ad.7.1.
Intet nyt da der er afbud fra Bill.
11. Danske Landsbyer.
12. Div. meddelelser - herunder LAG
og FLAG.

Ad.7.2.
Intet nyt da der er afbud fra Christina.

13. Intern administration og økonomi.

Ad.7.3.
Intet nyt.

14. Næste møde: Forslag: Mandag den
Ad.7.4.
7. februar 2022.
Niels Jørgen har sendt besked om følgende:
Kunstgræsbanen er nu taget i brug med lys
15. Eventuelt.
m.m. Der skal dog sættes højere hegn op ud
mod Sportsvej og jernbanen af hensyn til
sikkerheden. Genopretning af arealet udenfor
kunstgræsbanen op imod halbanen m.v. kan
først foretages til foråret. Der bliver først
officiel indvielse af banen i det nye år, måske
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først d. 19/3 hvor Idrætsforeningens
fødselsdag samtidigt kan markeres (17/3), eller
måske sidst i januar, hvor Niels Jørgen har
været formand for IF i 25 år. – Der er kommet
besked fra Planklagenævnet om, at de skal
behandle en klage fra en borger over, at der er
fjernet træer. Borgeren mener, det er i strid
med lokalplanen. Planklagenævnet forventer
at have svar klar i sommeren 2022. Borgeren
har først klaget til kommunen, som har afvist
klagen, idet de ikke mener, der står noget i
lokalplanen om beplantning, og træerne stod
på VIFs grund.. – Tagarbejdet på idrætshuset
er afsluttet, det næste som står for tur er taget
over fitness. – Hvis Corona vil det, er der
fastelavn med tøndeslagning i hallen d.27/222. VIF vil efter nytår kontakte foreningerne
for at planlægge arrangementet – Og der
sælges fortsat juletræer ved gadekæret og i
Tisvilde de kommende weekender og i
hverdagene op til d. 24/12.
Ad.7.5.
Der har været juletræsfest som alle
foreningerne er vært for. Bent efterlyser et
møde med samtlige foreninger inden festen, så
man kan lave planlægningen af festen der.
Erik havde spurgt, om der var behov for det,
og havde forstået, at det var der ikke, da
proceduren var den samme som alle de
tidligere år. Men Bent kan oplyse, at der kom
ikke nogle fra foreningerne, som hjalp med
forberedelserne og oprydningen. Der var ikke
så mange deltagere, som der plejer at være, og
der var flere voksne end børn. – Der var
mange deltagere i fredagsbaren, og desværre
var der for lidt mad, så det var ikke alle der fik
noget at spise. Bente beder om, at der ikke er
fredagsbar og filmaften i Sognegården den
samme aften, som det var ved sidste
fredagsbar.- Bestyrelsen har møde igen i
starten af januar. – D.22/1 er der kongres, hvor
bestyrelserne for alle forsamlingshusene
mødes med middag og dans. – Julefrokosten
er aflyst p.gr.af Corona.
Ad.7.6.
Der er nu også kommet en klub for kvinder
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”Karen Blixen klubben”, der var 25 deltagere
ved det første møde. – Julegudstjenesterne vil
blive afholdt på en eller anden måde, selv om
der kommer flere restriktioner.
Ad.7.7.
Her er der mange regler p.gr.af Corona. Hver
klasse har et lille areal, hvor de må være.
Klasserne må ikke ses på tværs, og eleverne
fra Tisvilde kan ikke deltage i arrangementer i
Vejby f.eks. i idræt. Klippe klister dagen er
aflyst, og det samme gælder skolens
julefrokost.
Ad.7.8.
Der er foredrag igen. Klubben kan være
mandag og tirsdag formiddag på Trongården;
men ellers er der ikke mulighed for at være i
lokaler der. Whist spilles nu tirsdag formiddag
på Trongården. Squaredans danses fortsat i
Forsamlingshuset hver anden mandag.
Klubbens julefrokost er aflyst.
Ad.8.
Ved vælgermødet i Dronningmølle havde man
følgende emner oppe: Trafik, stier, placering
af master, overholdelse af lokalplaner,
samarbejde mellem kommunen og
lokalrådene. Gerne møde med den ny
borgmester og nogle udvalgsformænd, 4
møder om året med udvalgsformænd og
embedsmænd fra administrationen. – Helsinge
har fået et lokalråd, det har de ikke haft
tidligere. – Næste møde bliver d.26/1-22
kl.19.00 i Frivillighedscenteret i Helsinge.
Michael og Erik deltager. – Lokalrådene vil
gerne have en repræsentant i ”Nationalpark
rådet”, Jette Haugaard fra Annisse sidder
allerede i bestyrelsen.
Ad.9.
Alle partierne bliver nu repræsenteret i
Byrådet. Bent Hansen er fortsat borgmester,
Trine Egetved bliver første viceborgmester, og
Anders Gerner Frost bliver anden
viceborgmester.
Ad.10.
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Se dagsorden.
Ad.11.
Lis sender meddelelser til os fra Danske
Landsbyer.
Ad.12.
Intet nyt siden sidst.
Ad.13.
Lis har lagt 33.000 kr. ud fra vores konto til
udgifterne på Vejby Nyt. Forhåbentlig giver
bladet overskud, så vi får pengene ind igen.
Ad.14.
Næste møde mandag d. 7/2-22.
Ad.15.
Anne Grell vil gerne have en fra Lokalrådet til
at lægge vores meddelelser ind på
hjemmesiden. Michael vil se på det. Emnet
tages op på næste møde.
Mødet slutter kl. 20.00 og derefter er der
”julearrangement”, hvor Jørn Jensen, der er
vores revisor, deltager.

