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Referat fra lokalrådsmødet mandag den 7. 
februar 2022, kl. 19.00 i blok U på skolen i 
Vejby. 
 
1.Godkendelse af referatet fra sidste 
møde 
 
2.Meddelelser og nyt fra lokalområdet: 
Erik har været i kontakt med Morten Lund 
vedr. Elleville. Morten vil gerne lave et 
indlæg til Vejby Nyt, men vil gerne vente 
lidt, da situationen på nuværende 
tidspunkt er lidt usikker. 
 
3. PR-aktiviteter: Vejby Nyt er uddelt i 
weekenden den 5.- 6. februar. Erik 
Jepsen, der deler ud i Ørby, vil gerne 
stoppe. Han prøver om han kan finde en 
afløser. 
Henrik Lund-Andersen har lavet en aftale 
med Anne-Vibeke Uhre fra 
menighedsrådet. Hun tager begge 
Henriks ruter den 5.- 6. februar da Henrik 
er på skiferie i Norge. Fra næste uddeling 
i april 2022 og fremover tager hun den 
ene af Henriks ruter. 
 
4. Løbende aktiviteter: Den nye bankkonto 
til Vejby Nyt er oprettet. Michael styrer 
den. De penge Lis havde lagt ud fra 
lokalrådets alm. konto er betalt tilbage, så 
alt er i orden. 
Anne Grell og hendes mand Stig, som 
opdaterer lokalrådets hjemmeside, 
foreslår at den opgave overtages af et 
medlem af lokalrådet. Kan vi finde en? 
 
 
 

 

Deltagere: Erik, Michael, Mie, Werner, Niels 

Jørgen, Bent, Bill, Ulrik og Bente. 

Fraværende: Melhøj Park, Lars og Nanna. 

Afbud fra Lis. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Se dagsorden vedr. Elleville. – Ulrik er blevet 

kontaktet af Amalie Kastholm Christensen 

vedr. ”Lokaldysten”, som er et samarbejde 

mellem kommunen og DGI. Der skal gerne 

laves en cykelrute og en gårute i hvert 

lokalområde. Ruterne må ikke være for lange, 

da det giver point, hver gang ruterne er cyklet 

eller gået. Dysten kunne finde sted en aften 

f.eks. kl. 17.30 til 19.30, når aftnerne bliver 

lyse, eller lørdag formiddag. Cykelruten kunne 

være 4-6 km. og gåruten  ca. 1-2 km. Den 

korte Kløverstirute kunne evt. bruges til gå- 

ruten, og der kunne være noget servering ved 

Forsamlingshuset. Ulrik har tidl. været med til 

noget lignende i sit tidligere arbejde, og Ulrik 

mener, at det er noget, der er aftalt med 

kommunen. Niels Jørgen har ikke hørt noget 

om det men siger, at Idrætsforeningen gerne 

vil være med. Ulrik og Niels Jørgen vil gerne 

stå for planlægningen af ”Lokaldysten” vedr. 

dato m.m. gerne en gang i maj måned. Det 

skal gerne omtales i næste Vejby Nyt, hvor der 

er deadline d. 8/3. Det tages op igen på vores 

næste møde 

 

Ad.3. 

Se dagsorden. Erik håber at det kommer til at 

fungere med de nye uddelere. Indtil nu har det 

været sådan, at hvis en uddeler stopper, så har 

uddeleren selv sørget for at finde en ny. Hvis 

det på et tidspunkt ikke kan lade sig gøre, så 

må bladene til den pågældende rute lægges et 

sted, hvor folk selv må hente dem. 

 

Ad.4. 

Michael oplyser, at omkostningerne til Vejby 

Nyt er 14.000 kr. pr. gang, og der tjenes 

21.000 kr., så der er 7.000 kr. i overskud, som 
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5. Nye rådssager: TDC har henvendt sig 
til VIF/Niels Jørgen vedr. placering af en 
mast ved fodboldbanerne. Niels Jørgen 
orienterer om sagen. 
 
6. Permanente aktiviteter: Planlægning af 
generalforsamling mandag 25. april 2022. 
Ideer til indlæg i forbindelse med 
generalforsamlingen efterlyses. 
 
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. 
 
8. Kontakt til lokalforeningsrådet og de 
andre lokalråd: Mødet den 26/1 - 22 er 
blevet udsat på grund af corona. 
 
9. Kontakt til kommunen. 
 
10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 
 
11. Danske Landsbyer: Lis har 
videresendt div. nyhedsbreve. 
 
12. Div. meddelelser - herunder LAG og 
FLAG: Ansøgningsfrist til LAG midler og 
Nationale FLAG midler er den 25. februar 
2022. 
 
13. Intern administration og økonomi: Lis 
orienterer om regnskabet for 2021. 
 
14. Næste møde: Forslag: Mandag den 
21. marts 2022 
 
15. Eventuelt.  
 
 
 

der skal betales moms af, så der skulle være et 

pænt overskud til Lokalrådet. Erik fortæller, at 

fragtmanden, der kommer med bladene, sætter 

dem i cykelskuret ved Idrætshuset, selv om 

Erik flere gange har bedt om, at bladene skal 

sættes i den overdækkede indgang, det 

medfører, at Erik selv må flytte bladene, og 

fragtmanden får ellers 1.000 kr. pr. gang, for at 

komme med bladene. Michael vil gerne vide, 

hvordan han skal forelægge regnskabet fra den 

nye konto. Det aftales, at det skal forelægges 

på generalforsamlingen, og godkendes af 

vores 2 revisorer, lige som vores andet 

regnskab. – Michael har talt med Anne Grel 

og hendes mand Stig om Vejby Net. Michael 

vil undersøge, om man kan lægge Vejby Net 

og Vejby Liv sammen. Erik gør opmærksom 

på, at der tidligere har været problemer med 

dette, da f.eks. Trongårdens oplysninger stod 

på Vejby Net. Werner vil gå videre med dette. 

Sagen tages op på næste møde. 

 

Ad.5. 

Se dagsorden.- TDC henvendte sig i november 

2020 ang. placeringen af en mast. Der har nu 

igen været en henvendelse vedr. dette fra Leo 

Christensen KBR Tauers. Der sidder i 

øjeblikket en mast på Fjernvarmens skorsten, 

men den nye mast skal være 36 m. høj, og det 

kan Fjernvarmens skorsten formodentlig ikke 

bære. D. 16/1-22 har Niels Jørgen sendt brev 

til Leo Chr. og svaret, at masten ikke kan 

placeres på idrætspladsen, da det vil give en 

masse problemer. Der efterlyses igen en 

mastepolitik fra kommunen. Erik kan oplyse, 

at Lokalforeningsrådet flere gange har 

efterlyst en sådan. Sagen tages op på næste 

møde.- Vedr. evt. bebyggelse på. Grunden ved 

Netto. Niels Jørgen foreslår, at vi kunne prøve 

at tale med nogle af de unge håndværkere her 

oppe, om de kunne være interesseret i at bygge 

noget, eller prøve at kontakte større investorer. 

Niels Jørgen gør opmærksom på, at der 

mangler børn i Vejby. I en af de mindre 

klasser er der kun 6 elever, og det kniber med 

at få deltagere på de yngste hold i 

Idrætsforeningen. Niels Jørgen vil gerne være 

tovholder til dette i begyndelsen, og gerne 
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sagen, Tisvilde og Holløse kunne f.eks. 

inddrages. Ulrik spørger, hvem der sætter 

prisen på grundene, for en grund i Vejby bør 

være billigere end en i Helsinge. Sagen tages 

op på næste møde.-  Erik har sendt et forslag 

ud vedr. biodiversitet på det grønne område 

nord for Vejby for enden af Trongårdsbakken 

og Vesterled. Det er kommunens grund, så 

Erik vil kontakte kommunen og høre, hvordan 

de stiller sig til forslaget. Det tages op på 

næste møde. 

 

Ad.6. 

Generalforsamling mandag d. 25/4-22. Det 

foreslås, at vi kunne spørge den nye 

borgmester, om han vil komme med et oplæg 

inden generalforsamlingen. Erik har siden haft 

kontakt til Bent Hansen, der har sagt ja til at 

komme. 

 

Ad. 7.1 – 7.8. 

Ad.7.1. 

Juletræsfest sidst i november. Ellers ikke 

noget nyt. 

 

Ad.7.2. 

Generalforsamling d. 16/3-22. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Søndag d. 27/2 kl. 14.00 Fastelavnsfest. 

Onsdag d. 23/2 Generalforsamling. Lørdag d. 

19/3 fødselsdagsfest og indvielse af 

kunstgræsbanen og klatrevæggen. Evt. også 

fejring af Niels Jørgens jubilæum. Der 

mangler desværre børn til børneaktiviteterne. 

 

Ad.7.5. 

Fredagsbar d.11/3. Er annonceret i Vejby Nyt. 

 

Ad.7.6. 

Søndag d. 13/3 er der møde efter gudstjenesten 

i Sognegården, hvor Menighedsrådet fortæller 

om deres arbejde. Der vil blive serveret 

frokost. Karen Blixen og Hemmingway 



Referat                                                              Side 4 

Vedr: Vejby Lokalråd  
klubben går fint. Der er påskefrokost torsdag 

d. 14/4 efter gudstjenesten. Her er tilmelding 

nødvendig. Kirken har mange aktiviteter film, 

koncerter m.m., datoer og tid kan ses i Vejby 

Nyt. 

 

Ad.7.7. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.8. 

Aktiviteterne er i gang. Der er rejseforedrag d. 

21/2 og fællesspisning d. 24/2. Der må gerne 

komme nogle flere medlemmer. Formanden, 

Ulla Mønster, er flyttet til Hillerød, så der skal 

muligvis vælges ny formand. Der er fortsat 

store problemer med at skaffe lokaler. Whist,  

slentreturenes frokost og nogle møder kan 

fortsat holdes i billardstuen, men bridge er helt 

nedlagt. 

 

Ad.8. 

Se dagsorden. – Intet nyt. 

 

Ad.9. 

Intet nyt. 

 

Ad. 10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Frederikssund Kommune er kommet med i 

LAG og FLAG sammen med Halsnæs og 

Gribskov Kommune. 

 

Ad.13. 

Lis har bedt Bente om at sige, at Lis ikke har 

modtaget penge til Lokalrådet fra 

foreningerne. Lis har rykket 2 gange for at få 

pengene, men der er ikke sket noget. 

Lokalrådsmedlemmerne bedes derfor kontakte 

deres kasserer, og bede dem om at indbetale 

pengene snarest. 

Efterfølgende har Bill gjort opmærksom på, at 

Vejby Borger - og Grundejerforening har 

betalt Lokalrådet i 2021. Lis har bekræftet, at 
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Vejby Borger – og Grundejerforening er den 

eneste forening, der har betalt til Lokalrådet i 

2021. 

 

Ad.14. 

Næste møde mandag d. 21/3. 

 

Ad.15. 

Torsdag d. 10/2 er der møde kl. 15.30 til 17.00 

vedr. flygtninge fra Afghanistan. Erik og 

Kirsten Mousten deltager. Der er nogle unge 

mennesker, der er ved at planlægge en fest d. 

1/10 i Vejbyhallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


