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Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag 
den 6. februar 2023, kl. 19.00 i blok U. 
 
1.Godkendelse af referat fra sidste møde. 

. 
2.Meddelelser og nyt fra lokalområdet: 
Orientering fra møde med lokale 
håndværkere vedr. boligbyggeri i Vejby. 
(Niels Jørgen). 

 
3. PR-aktiviteter: Første nummer af Vejby 
Nyt i 2023 er netop uddelt. Deadline for 
næste nr, er: søndag den 5. marts. 
Bladene uddeles 1.-2. april. Hvordan ser 
regnskabet for Vejby Nyt ud i 2022? 
(Micheal). 
 
4.Løbende aktiviteter: 

  
5. Nye rådssager: "Biodiversitet i Vejby" - 
Torben Olsen er klar til at hjælpe. Kontakt 
med Frederik fra kommunen. Referat fra 
møde med arbejdsgruppe vedr. 
"Biodiversitet i Vejby" mandag den 30. 
januar. 
 
6. Permanente aktiviteter: 
Generalforsamling afholdes mandag den 
24. april i Vejby Forsamlingshus kl. 19.00. 
Forslag til indlæg inden 
generalforsamlingen drøftes. 
. 
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. 

 

Deltagere: Erik, Michael, Mie, Werner, Nanna, 

Niels Jørgen, Lars, Bill, Jacqueline, Lis, Henrik 

og Bente. 

Afbud fra Bent. 

 

Ad. 1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Fastelavnsfest i hallen d. 19/2. – Erik har talt 

med Jais, der som tidligere står for 

affaldsindsamlingen. Det bliver søndag d. 26/3. 

Man mødes ved Forsamlingshuset. (Obs. 

sommertid starter den dag). – Vedr. Elleville. 

Erik har kontaktet Morten Lund, da Erik havde 

hørt rygter om, at nu blev byggeriet til noget. 

Erik har siden haft møde med Morten L. 

Økonomien er på plads nu, og arbejdet med 

projektet er i gang. Der vil blive opført et par 

huse i første omgang, der vil stå klar om ca. 3-4 

måneder, så man kan se, hvordan husene 

kommer til at se ud. Husene bliver på 60 og 100 

kvadratmeter. Der bliver 7 cirkler med huse, i 

alt 74 boliger, og huslejen bliver på 9.000 til 

11.500 kr.- Niels Jørgen har talt med folk, der er 

interesseret i at bygge boliger i Vejby. Men først 

skal det undersøges, om ejeren af jorden bag 

Netto er interesseret i at sælge. Niels Jørgen 

foreslår, at Lokalrådet skriver et brev til ejeren 

vedr. dette. Niels Jørgen vil udforme brevet, og 

indkalde til nyt møde i den gruppe, der kan være 

interesseret i at bygge. – Nanna går tit forbi 

nogle boliger, der ser ud til at være tomme. De 

ligger i et etplanshus på Grøndyssevej, og der 

har tidligere boet flygtninge. De kunne f.eks. 

bruges til ungdomsboliger. 

 

Ad. 3. 

Se dagsorden. Der har været et problem med 

kirkens sider i det sidste Vejby Nyt. Her var der 

oplysninger om tider på gudstjenester og andre 

aktiviteter i kirken frem til d. 1/1-23. Det næste 

blad er først udkommet nu d. 4/2 og 5/2, så der 

har været en måned, hvor kirkebladet ikke har 

dækket de arrangementer, der har været. Henrik 

taler med Kirsten om det. – Michael forelægger 

regnskabet for bladet. Hvis priserne for 
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7.7. Skolen. 
7.8. Trongårdsklubben. 
 
8. Kontakt til lokalforeningsrådet og de 
øvrige lokalråd. Næste møde afholdes i 
Tisvilde onsdag den 8. februar. 
 
9. Kontakt til kommunen: Har talt med 
Frederik - se pkt. 5. 
 
10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt 
div. nyhedsbreve. 
 
12. Div. meddelelser herunder LAG og 
FLAG. 
 
13. Intern administration og økonomi: Lis 
orienterer. 
 
14. Næste møde: Forslag: mandag den 
20. eller den 27. marts. 
 
15. Eventuelt. 
  
 
 
 
 
 
 

 

trykningen ikke stiger, så løber regnskabet 

rundt. Men der er ikke overskud. 

 

Ad. 4. 

Torben Olsen vil køre affaldet fra rydning af 

træer og buske m.m. fra området for enden af 

Vesterled ned hvor Sct. Hans bålet skal være. 

 

Ad. 5. 

Se dagsorden. – Erik har talt med Frederik fra 

kommunen. Sagen om biodiversitet kommer op 

på udvalgets næste møde d. 7/2. Frederik kan 

oplyse, at kommunen betaler udgifterne til 

blomsterfrøene for de landmænd, der har udlagt 

noget af deres jord til biodiversitet, men 

landmanden skal selv forberede jorden. Niels 

Jørgen mener, at der kan søges nogle fonde om 

penge til projektet, bl. andet så har Friluftsrådet 

en stor pulje, men fristen for næste ansøgning er 

allerede d. 15/2, og da vores projekt er sammen 

med skolen, så kunne det være, at det kunne få 

tildelt nogle midler. Der har været møde i 

arbejdsgruppen, der består af Erik, Henrik, 

Nanna og Vibeke. Anna Falkenstjerne Beck fra 

”Grønne Nabofællesskaber” deltog i gruppens 

første møde. De har tænkt sig at dele projektet i 

2, det første på en del af ”Præstens Mark” som 

Menighedsrådet står for, og området på 

Vesterled skal vente til næste år, så det bliver 

slået i 2 omgange, inden der sås. Gruppen har 

kaldt projektet for ”Slå og Så”.  Der er et 

område hvor der kun bliver slået i år, og et andet 

hvor man sår. Man skal også overveje, om man 

skal have flere områder, et hvor insekterne kan 

spise, og et hvor de kan lægge deres æg. 

Sommerfuglene vil f.eks. gerne lægge deres æg 

i brændenælder. Nanna har talt med 2 lærere fra 

skolen, der er interesseret i at deltage med deres 

klasser. Henrik kan oplyse, at projektet kommer 

op på næste menighedsråds møde. Projektet 

bliver over 2 år. Børnene kan så evt. samle frø 

fra danske planter til sommer. Der vil blive 2 

områder et med danske planter og et med 

eksotiske planter. Der skal være nyt møde i 

gruppen, når der kommer tilbage meldinger fra 

kommunen. Lars vil gerne have, at nogle af de 

posters fra vores fremtidsværksted bliver lagt ud 

på Face book. Det kunne måske få nogle af 
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deltagerne til at melde sig til projektet. 

Heldigvis har Nanna alle postersene endnu. 

Nanna tager dem med til næste møde. Lars 

synes, det er fint projektet er delt i 2, og Lars vil 

gerne være med i arbejdsgruppen. 

 

Ad. 6. 

Se dagsorden. – Erik foreslår, at han spørger 

Borgerrådgiver Thomas Green-Andersen, om 

han vil komme med et indlæg på vores 

generalforsamling. Nanna vil gerne have, at 

Danmarks Naturfredning en gang kan komme 

med et indlæg. Erik spørger, om Niels Jørgen 

kan være dirigent igen i år. Det siger Niels 

Jørgen ja til. 

 

Ad. 7.1. – 7.8. 

Ad. 7.1. 

Der er fastelavnsfest, som er omtalt under pkt. 

2. Juletræet ved gadekæret er fjernet. Det kunne 

konstateres, at lyskæden var klippet over, og 

den øverste del af lyskæden var fjernet. 

 

Ad.7.2. 

Der er generalforsamling d. 2/3-23. 

Forhåbentlig kommer der nogle flere 

bestyrelsesmedlemmer, så bestyrelsen bliver 

fuldtallig. 

 

Ad. 7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7.4. 

Der skal være planlægningsmøde vedr. 

fastelavnsfesten.   

Vejby-Tisvilde fodbold har 25 års jubilæum, det 

fejres d. 25/2 kl. 14-16 i Idrætshuset i Vejby. 

Der er generalforsamling i VTF d. 21/2 og i VIF 

d. 22/2. -  VIF tilmelder sig igen i år til 

Lokaldysten. Det bliver onsdag d. 24/5. Der 

bliver 2 ruter, den ene bliver Idrætspladsen 

rundt, hvor man kan løbe eller gå rundt, den 

anden bliver rundt i byen. 

 

Ad. 7.5. 

Der er fredagsbar d. 17/2 og d. 24/3. 
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Ad. 7.6. 

Det var en stor succes med basaren i december, 

så der blev et pænt overskud til 

menighedsplejen. Besøg af Provst Sofie Juel, 

der er præst i Helsinge. Henrik kan oplyse, at 

fremover vil det være en præst fra Helsinge, der 

vælges til provst. Der er stor interesse for 

projektet med biodiversitet, især fra Louise 

Køster. 

 

Ad. 7.7. 

Der har været nogle nyansættelser. Skolen har 

fået 125.000 Kr. fra ”Musik i Lejet”. 

 

Ad.7.8. 

Aktiviteterne er i gang igen. Der er 

fællesspisning d. 23/2. Klubben har 25 års 

jubilæum, det fejres sammen med klubbens 

årsmøde. 

 

Ad.8. 

Møde i Lokalforeningsrådet onsdag d. 8/2  i 

Tisvilde. På dagsorden er blandt andet Agenda 

21 – manglende strategi for klimaet – 

borgerinddragelse vedr. afledning af regnvand i 

Ramløse – undersøgelse af hvor mange helårs 

huse i Tisvilde der bruges som sommerhuse. 

Erik og Michael deltager. 

 

Ad.9. 

Se dagsorden og under pkt.5. 

 

Ad. 10. 

Intet nyt. 

 

Ad. 11. 

Se dagsorden. 

 

Ad. 12. 

Stine Bardeleben Helles er ny landdistrikt 

koordinator for LAG i Gribskov – Halsnæs. 

 

Ad. 13. 

Lis er startet på regnskabet, som Lis vil have 

klar til næste møde. 
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Ad. 14. 

Næste møde mandag d. 20/3. 

 

Ad. 15  

Intet nyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


