Referat

Side 1

Vedr: Vejby Lokalråd
Deltagere: Erik, Mie, Werner, Niels Jørgen,
Gustaf, Bent, Nanna, Kirsten, Lis, Henrik,
Anne og Bente.
Afbud fra Citta og Eva.
Ad. 0.
Alle genvælges: Erik som formand, Citta
næstformand, Lis kasserer og Bente sekretær.
Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag
den 1. maj 2017, kl. 19.00 i blok U på skolen i Ad. 1.
Godkendt.
Vejby.
Ad. 2.
Se dagsorden – Kirsten sætter formandens
beretning og referatet fra generalforsamlingen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
i næste nr. af Vejby Nyt. – Der kom ikke så
2. Meddelelser: Deadline for næste nummer mange til Multikulti cafe d. 26/4. – Det var et
af Vejby Nyt er søndag den 7. maj. Bladet frygteligt vejr d. 15/4, da Dansk Vandrelaug
gik tur på Kløverstierne. Kirsten Jørgensen gik
uddeles i weekenden den 27. – 28. maj
2017. Der er Multikulti café-aftner den 26. med på den korte tur, og Erik på den lange. De
var helt gennemblødt, da de kom hjem. – Der
april og den 24. maj i Vejby Idrætshus.
er møde d. 5/5 kl. 10.00 – 12.00 for modtager
Dansk Vandrelaug gik tur på vores
gruppen af flygtninge. Erik deltager i mødet.
kløverstier påskelørdag den 15. april.
0. Konstituering.

Kirsten J. og Erik gik med.

Ad. 3.
3. PR-aktiviteter: Sidste nyt vedr. lokalrådets Anne får sat hjemmesiden op på den store
nye hjemmeside – Anne orienterer.
skærm i lokalet og gennemgår den nye

hjemmeside. Anne har lagt referaterne for
2016 og 2017 i rækkefølge efter dato, samt
formandens beretning fra de to
generalforsamlinger. Herudover er der
oplysninger om Kløverstierne med kort og
beskrivelse af ruterne og vores vedtægter og
5. Nye rådssager: Sidste nyt vedr. lokalplan en liste over lokalrådsmedlemmerne. Anne vil
for Tisvilde Ø – planen behandles i Plangerne lægge noget om Lokalrådets historie ind
og Miljøudvalget den 24. april, i
på hjemmesiden. Erik har en beskrivelse fra
Økonomiudvalget den 15. maj og i
vores 25 års jubilæum, som kan bruges. Anne
Byrådet den 22. maj. VIF arrangerer bål
vil gerne have, at Bente sender referaterne fra
Sankt Hansaften 23. juni på
de tidl. lokalrådsmøder til hende. Anne har
idrætspladsen. Hvem skal holde båltalen? vist Bente, hvordan referaterne skal lægges på
Skal vi finde årets ildsjæl? Hvordan kan
hjemmesiden, så det er meningen, at Bente
lokalrådet bidrage? Niels Jørgen
skal sørge for det fremover. Alle er enige om,
fremlægger planerne. Afsløring af
at det er et flot arbejde, Anne har lavet.
4. Løbende aktiviteter: Evaluering af
arrangementet i forbindelse med P. C.
Skovgaards 200 år fødselsdag. Opsætning
af flere skilte på kløverstierne.

mindesmærket for P. C. Skovgaard.
Hvornår skal det finde sted? Hvordan skal
Ad. 4.
det arrangeres?

Stor succes med arrangementet for P.C.
Skovgaard. Kirsten foreslår igen, at mødet
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6. Permanente aktiviteter: Evaluering af
lokalrådets generalforsamling. Erik
udarbejder vagtplaner for vores
loppemarked. Bente og Erik tager imod
stadepladsbestillinger lørdag den 20. maj
kl. 10 -11 i blok F på skolen i Vejby.
Lokalrådets fokuspunkter for 2017
drøftes.
7. Kontakt til 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. Trongådsklubben.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

gentages om aftenen, så dem der går på
arbejdet også kan deltage; men det er der ikke
flertal for. – Pilene på Kløversti stolpen ved
gadekæret skal rettes, da det ikke fremgår
klart, om man skal gå til højre eller venstre,
når man starter turen. Et andet sted er en pil
knækket, den skal fornyes. På Heatherhill er
overskriften på skiltet stavet forkert, der
mangler et ”h”. Skiltet skal udskiftes med et
nyt. Det samme gælder skiltene på
kløverpylonen, hvor der også mangler et ”h” i
Heatherhill.

Ad. 5.
Se dagsorden. – Erik har trykt kortet ud over
bebyggelsen neden for Trongården. Alle
oplysninger om byggeriet kan ses på
kommunens hjemmeside under mødet d. 24/4 i
”Plan og Miljø Udvalget” pkt. 92 og 93. Erik
orienterer om størrelserne på boligerne. Der
Kontakt til de øvrige lokalråd og
bliver mange store huse, og der skulle være
lokalforeningsrådet: Referat fra mødet
både ejerboliger og lejeboliger. Kortet går
den 18. april.
rundt så vi kan se det. Nanna synes ikke, at
byggeriet lever op til det vi forventede, da det
Kontakt til kommunen.
især var mindre boliger til pensionister, der var
brug for. – Vedr. Sct. Hans: Niels Jørgen
Kontakt til Hovedstadsregionen.
oplyser, at Idrætsforeningen vil bede præsten
Danske Landsbyer: Lis har videresendt div. om at holde båltalen. Der vil blive mulighed
for at købe øl og vand, kaffe og te. – Vedr.
Nyhedsbreve.
årets ildsjæl: Erik synes, at Niels Jørgen skal
bestemme i år, og vi kan komme med forslag.
Div. kontakter – herunder LAG.
Niels Jørgen forventer, at den der får titlen i år
indgår i udvælgelseskomiteen til næste år.
Interne administration og økonomi.
Werner vil gerne vide, om der følger en gave
med. I Tisvilde plejer årets ildsjæl, at få noget
Næste møde: Forslag: Mandag den 12.
juni.
fra en af de lokale kunstnere, her kunne det
f.eks. være fra glaspusteren ”La Ma”. – Vedr.
Eventuelt.
afsløringen af mindesmærket for P.C.
Skovgaard: Niels Jørgen foreslår, at det bliver
Grundlovsdag inden festen på ”Præstens
Mark”. Vi kan starte ved mindesmærket kl.
13.00, hvor snorene klippes over. Herefter kan
vi evt. gå ned til mindepladen for Skovgaard,
hvor der vil være vin og vand, og Niels Jørgen
vil fortælle om P.C. Skovgaard. Det kan også
være en mulighed at gå op på græsarealet ved
Bents hus. Hvis det er dårligt vejr, kan vi gå
ind i Forsamlingshuset eller over i
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Konfirmandhuset. Anne vil gerne have, at der
også tales om projektet. De to piger, der vandt
konkurrencen, skal inviteres; men Anne tvivler
på, at de selv vil sige noget. Herudover bør vi
invitere Formanden for Kultur udvalget, Pia
Foght, der bor i Vejby området, læreren i
billedkunst på gymnasiet, som var med til at
stå for konkurrencen, samt Ulla Dræby.
Kirsten laver invitation i Vejby Nyt, og Bent
laver plakater. Grundlovsmødet starter kl.
14.00, og der er gudstjeneste kl. 10.30.
Niels Jørgen regner med at busturen til Viborg
bliver d. 2/9. Niels Jørgen har bestilt bussen,
men mangler at få bekræftet fra museet om
datoen passer dem. Bussen koster 12.000 kr.
Nogen mener, at en bus ikke vil være nok.
Anne foreslår, at vi søger kommunen om
tilskud til turen. Vi er enige om, at deltagerne
selv må betale et beløb, der dog helst ikke skal
overstige 200 kr. pr. person. Niels Jørgen
undersøger om indgangen til museet kan være
med i prisen, og Bent ser gerne, at der også
kan være kaffe og te med i prisen. Turen kan
muligvis også være menighedsrådets udflugt
for i år, hvis Viborg Domkirke indgår i
besøget. Erik foreslår, at der nedsættes en
gruppe bestående af Niels Jørgen, Henrik og
Anne og evt. Chr. Frees. Kirsten orienterer om
turen i Vejby Nyt. Werner foreslår Niels
Jørgen, at han taler med Chr. Frees, der lige
har arrangeret en tur til et kunstmuseum, så
Chr. Frees ved, hvor stor interessen er for
sådan en tur.
Ad. 6.
Se dagsorden. – Fint indlæg af Sanne ved
generalforsamlingen, men ærgerlig at der ikke
kom flere tilhører. Nanna vil gerne have, at der
kom en og holdt foredrag, der var ansvarlig for
at koordinere arbejdet med flygtningene, hvor
Sanne tager sig af de frivillige, der arbejder
med flygtningene. Erik og Kirsten mener, at
det må være Tom fra kommunen. Kirsten og
Anne gør opmærksom på, at der ofte er møder
i Helsinge om dette emne. – Erik efterlyser
frivillige, der vil tage vagter på
loppemarkederne især i år, hvor børnene ikke
kommer og sætter borde ud samt sælger kaffe
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og kager. Kirsten tror, at forældrene i hendes
søns klasse måske vil være interesseret, da de
prøver at samle ind til at tage på lejertur med
klassen. Herudover kan man sende et brev til
skolebestyrelsen for at høre, om der er andre
interesserede. Kirsten foreslår, at forskellige
foreninger kan stå for det. Første loppemarked
er d. 11/6. Anne synes, vi skal reklamere med,
at er man vagt, kan man have en gratis stand.
Vedr. fokuspunkter: Erik gennemgår vores
fokuspunkter ud fra notatet fra
generalforsamlingen. Anne spørger om nogle
af punkterne kan slettes. Werner vil gerne
have, at vi laver en prioriteret liste. Kirsten
synes, at den lille folder ”Velkommen til
Vejby” kan indgå som fokus punkt, så den
bliver løbende opdateret. Erik synes, at
vedligeholdelse af Kongehøjen kan være et
punkt. Desuden ønskes et sted, hvor man kan
melde sig som frivillig til forskellige
arrangementer. Nanna foreslår, at der kommer
til at stå på ”Vejby Liv”, at der søges frivillige
til de og de arrangementer. F. eks. Kommer
der altid mange til affaldsindsamlingsdagen.
Niels Jørgen vil gerne have, at det er alle
arrangementer i byen, der nævnes, da
Idrætsforeningen også tit mangler arbejdskraft
til deres arrangementer. Anne ser gerne, at
idrætsforeningen er lokomotivet i dette.
Skævinge har lavet en klub for de frivillige.
Niels Jørgen vil først have tid efter
sommerferien, hvis han skal tage sig af det.
Fokus punkterne tages op på næste møde.
Ad. 7.1 – 7.8.
Ad. 7.1.
Har lige haft generalforsamling. Der kom
mange flere end der plejede. Der var 32
deltagere i alt. Flere var nye beboere i Vejby.
Vedr. snerydning: Kommunen har vedtaget, at
nogle af kommunens veje er gruppe 2 veje, og
de bliver kun ryddet for sne, når der er tid til
det.
Ad. 7.2.
Intet nyt.
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Ad. 7.3.
Intet nyt.
Ad. 7.4.
Legepladsen er ved at blive udbygget, og der
bygges bålplads og shelter. Herudover
arbejdes videre med at udbygge hallen og
Idrætshuset.
Ad. 7.5.
Intet nyt. Der er møde i bestyrelsen onsdag d.
3/5.
Ad. 7.6.
Budgettet er ved at blive formuleret med nye
aktiviteter. Bl.a. en ny opslagstavle med lys i
ved ”Præstens Mark” på Stationsvej og en del
kultur arrangementer. Den nye præst, der skal
ansættes i en 50 % stilling skal indsættes,
muligvis Kristi Himmelfartsdag. Werner vil
gerne vide, om de træer der skal fældes, står i
den lille skov på kirkegården, da de har taget
lyset fra nogle af beboerne på Hyldeager i
mange år. Henrik håber, at de kan få tilladelse
til at fælde dem og plante nogle nye træer.
Ad. 7.7.
Den nye leder Rie Gudmund Høyer Sørensen
er blevet modtaget i dag af lærer og børn med
flag og sang. (D. 2/5 kunne man i Fr.borg
Amts Avis læse, at børnene fra Tisvilde måtte
gå fra Tisvilde til receptionen på skolen i
Vejby, fordi toget var blevet aflyst. En tur på
ca. 4 km.). Hallen er lukket i næste uge, fordi
der er skriftlig eksamen.
Ad. 7.8.
Aktiviteterne lukkes ned i sommeren, starter
igen til september. Der er en bustur i juni
måned. Werner gør opmærksom på en helsides
annonce i Politikken, hvor Gribskov kommune
opfordre folk til at flytte her op, når børnene er
fløjet hjemmefra, fordi husene er billigere her.
(Og i dag står der i Fr.borg Amts Avis, at
Gribskov ligger som nr. 98 i de penge, der er
sat af til ældreplejen i kommunerne, så det
hele passer ikke rigtig sammen).
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Ad. 8.
Møde d. 18/4 i Lokalforeningsrådet. Erik
kunne ikke deltage, men har fået referatet.
Erik læser op af referatet: Kontaktudvalget
fortsætter. Hjemmesiden plejer vi at give 100
kr. til om året, men vi har betalt 2 gange i
2016, så Lis regner ikke med, at vi skal betale
noget i år. Lokalforeningsrådet vil samle de
forskellige råd og foreningers fokuspunkter, så
de kommer til at stå på deres hjemmeside. De
har tidligere stået på kommunens hjemmeside.
De vil gerne have, at der deltager politiker ved
deres næste møde. Henvendelse til Hillerød
Kommune om at indføre flexture, er blevet
afvist af Hillerød. Der har ikke været nogen
høring om den sti undersøgelse, der blev lavet
i Gribskov Kommune tidligere. Der er
bekendtgørelse om National Parken. Laugø er
ved at blive kloakeret, og den omtalte
byggesag i Annisse kører stadigt.
Ad. 9.
Intet nyt.
Ad. 10.
Intet nyt.
Ad. 11.
Se dagsorden.
Ad. 12.
Kirsten oplyser, at Leif Jakobsen fortsætter
som medlem af bestyrelsen fra Gribskov i
LAG.
Ad. 13.
Intet nyt.
Ad. 14.
Næste møde mandag d. 12/6 kl. 19.00. Bente
kan ikke deltage, så der er en anden, der må
skrive referatet.
Ad. 15.
Kongehøjen plejer at blive ryddet i september,
men det ville være fint, hvis det blev inden
Sct. Hans så grene og krat kunne bruges til
Sct. Hans bålet. For at få frivillige med til
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arbejdet kunne man lave en Vejby
vedligeholdelsesdag, og skrive om det i Vejby
Nyt. De steder, Danmarks
Naturfredningsforening holder ved lige,
ordnes forår og efterår. Nanna har talt med
Jørn, om det kan være børn fra de større
klasser, der kan rydde højen; men Jørn mener
de har mere end nok at lave med deres lektier,
og mindre klasser er ikke egnede til at bruge
de redskaber der skal til. Anne synes, der skal
laves en aftale mellem kommunen og
landmanden, så der ikke bliver pløjet ind over
stien. Erik siger, at han havde lovet ikke at
pløje der.

