Referat

Side 1

Vedr: Vejby Lokalråd
Afbud: Lis, Bente og Mie. Niels-Jørgen
kommer lidt senere

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste
møde
Referatet blev godkendt
Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag den
12. juni 2017, kl. 19 i blok U på skolen i Vejby Ad 2 Meddelelser
-Niels Jørgen tager Mønge-ruten næste
gang
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
-Rågeleje Camping-rutens uddelere er på
ferie, næste gang der skal deles ud. Så
2. Meddelelser: Vejby Nyt for juni – juli –
denne rute modtager bladene 2 uger
august 2017 er uddelt. Nanna tog
Mønge/Unnerup ruten denne gang – tager senere end normalt.
Niels Jørgen den til september? Der bliver -Der er Kløversti-træf d. 20. august.
problemer med Rågeleje Camping ruten 2.- Mødested er gadekæret.
3. sept. da uddelerne er ude at rejse. Hvem - Møde med Sanne Kok vedr.
beskæftigelse af flygtninge:
kan tage den rute? (kan evt. deles i 2).
Der forventes ingen flygtninge den næste
Kløverstitræf søndag den 20. august kl.
14.00 – man mødes ved Kløverpælen ved måned. Man forventer en kvote på 5
gadekæret. Citta og Erik skal til møde med personer for
Sanne Kok og en medarbejder fra
resten af 2017. For 2018 er kvoten på 48.
kommunen vedr. beskæftigelse af
Flygtningeboliger: Der kan godt
flygtninge den 7. juni – kort orientering fra forhandles med udlejere af tomme boliger,
mødet.
når disse sætter prisen for en udlejning.
Indsamlingsstederne ændrer åbningstider
3. PR-aktiviteter: Anne orienterer om den nye efter sommerferien, så der kun er åbent
hjemmeside www.vejbyliv.dk
hver 14. dag.
I sommerferien er der helt lukket.
4. Løbende aktiviteter: Evaluering af
Lokalrådet diskuterer muligheden for at
afsløringen af mindesmærket for P. C.
lave et pilotprojekt m. mindre
Skovgaard den 5. juni 2017.
beskæftigelses-projekter for flygtninge
f.eks. i grundejerforeninger blev
5. Nye rådssager: Drøftelse af lokalrådets
diskuteret. Opstart af det tidligere omtalte
fokuspunkter for 2017 – Forslag: 1)
vikarbureau er strandet pga. manglen på
Planlægge og arrangere et vælgermøde i
ildsjæl til at administrere projektet.
Vejby Forsamlingshus op til
kommunalvalget den 21. november 2017.
2) Revidere og ajourføre pjecen
”Velkommen til Vejby”. 3) I samarbejde
med frivillige hjælpere sørge for at holde
bevoksningen på Kongehøjen nede. 4)
Støtte og deltage i arrangementer i
forbindelse med fejringen af
landskabsmaleren P. C. Skovgaards 200 års
fødselsdag. Vi vil også arbejde videre med

Ad 3. PR-aktiviteter
Der mangler input til lokalrådets nye
hjemmeside: Loppemarkedsgruppen (Erik
skriver), en kort
tekst om historien bag lokalrådet (Erik
skriver) og en kort introtekst om
lokalrådet. Kirsten skriver
en tekst om Vejby kunst. Henrik foreslår et
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vores fokuspunkter fra tidligere år, som
omfatter: Udgivelse af Vejby Nyt,
bevarelse og etablering af stier, arbejde for
bedst mulig integration af byens
flygtninge, opfølgning på de 3. projekter:
Vejby Kunst, Vejby – en by med udsigt og
kløverstier, støtte aktivitetsskabende
tiltag, fortsat støtte boliggruppens arbejde
og samarbejdet med andre råd og
foreninger.
Bustur til Skovgaardmuseet i Viborg lørdag
den 2. september. Der vil være en
deltagerbetaling som ikke overstiger 200
kr. Vi regner med tilskud fra
menighedsrådet, Vejby-Tibirke Selskabet
og Vejby Lokalråd. Hvor meget kan
lokalrådet bidrage med?
Sankt Hans bål på idrætspladsen den 23.
juni – Årets ildsjælepris uddeles – forslag
gives til Niels Jørgen. Skal der følge en lille
gave med? Der skal udformes et diplom.
(Det er nok en opgave for Kirsten).

nyt logo for lokalrådet - måske en
designkonkurrence, Kirsten og Anne
skriver lidt om 'Vejby en by med udsigt' og
om folderen
'Velkommen til Vejby'
Ad 4. Løbende aktiviteter:
Afsløringen af P.C. Skovgaardsmonumentet gik fint. Det var dog lidt svært
at høre, hvad der blev sagt pga. de
mange biler, der kørte forbi. Men
arrangementet er blevet rosende omtalt.

Ad 5. Nye rådssager:
Planlægge og arrangere et vælgermøde
op til kommunalvalget i november
Revidere og ajourføre pjecen 'Velkommen
til Vejby',
finde en måde at sikre pleje af
Kongehøjen (holde bevoksningen nede)
støtte og
deltage i arrangementer ifm. fejringen af
P.C. Skovgaards 200 års
6. Permanente aktiviteter: Vagtplan til
fødselsdag.Evaluering af
loppemarkedet er udarbejdet – men der
mangler hjælpere. Der er problemer med loppemarkedssæsonen 2017.
Busturen til Viborg: Indtil videre er ca. 40
at få forældre/elever til at hjælpe. Der
arbejdes på sagen. Problemet skulle gerne tilmeldt. Hvor meget kan lokalrådet
bidrage med
være løst inden 1. loppemarkedsdag
økonomisk? Det foreslås, at vi afventer en
søndag den 11. juni.
udmelding fra menighedsrådet og VejbyTibirke Selskabet, for at høre hvad der
7. Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8)
gives derfra. Vi vil give op til 2000 kr. Det
7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.
skal meldes ud, at deltagerne selv skal
7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.
7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og sørge for forplejning.
Saxenkol.
Sankt Hans aften - der skal udpeges årets
7.4. VIF.
Vejbyborger/ årets ildsjæl som modtager
7.5. Forsamlingshuset.
et diplom (Kirsten designer) og en lille
7.6. Menighedsrådet.
kunstting fra en lokal kunstner.
7.7. Skolen.
Loppemarked: Der er ikke kommet
7.8. Trongårdsklubben.
tilbagemeldinger fra interesserede
skoleklasser. 5.b kan hjælpe
8. Kontakt til de øvrige lokalråd og
en enkelt gang i august. Ulla Mynster vil
lokalforeningsrådet.
gerne hjælpe med at bage en kage.
9.

Kontakt til kommunen: Lokalplan 555.08
Ad 6. Permanente aktiviteter
for Vejby Nordvest (Tisvilde Ø) er godkendt Det er ikke lykkedes at få skolens
af byrådet, den sendes nu til høring.
kontaktforældre til at byde ind på salg af

kaffe og kage mm.
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10. Kontakt til Hovedstadsregionen.
11. Danske Landsbyer – Lis har udsendt div.
nyhedsbreve.

Muligheden for at have en kaffemaskine
stående i blok M diskuteres.
Kirsten Jørgensen vil gerne bage til den
25. juni og en af søndagene i august, hvor
Ebbe har vagt.

12. Div. kontakter – herunder LAG.
13. Intern administration og økonomi.
14. Næste møde: Forslag: Mandag den 14.
august 2017.
15. Eventuelt.

Ad 7. Kontakt til foreningerne
-Vejby- Borger og Grundejerforening intet nyt.
-Melhøj grundejerforeningen - nr. 15 er
solgt til en børnefamilie.
-Kælderbejergvej /Saxenkol - intet nyt.
-Idrætsforeningen: info om Skt. Hans
Aften. Der hentes tilbud ind på en planlagt
legeplads og shelter. Der fældes nogle
træer omkring bålpladsen for at give mere
sol. Fitnesscenteret er lukket i en uge for
at få malet og få lagt nyt gulv.
Foreningen har modtaget 15.000 kr. fra
Det grønne Hus til indkøb af nye mål fra.
Der er også modtaget 15.000 kr. fra
kommunen.
-Forsamlingshuset: arrangerer 60'er fest
19/8 og 15.-16. september spiller
Ramløsedilettanterne "Midt om natten".
-Menighedsrådet: Ny præst Jeanne von
Benzon er ansat til deling mellem Vejby,
Tibirke, Ramløse og Annisse. Der
arbejdes på at få mere gang i
konfirmandhuset, så dette åbner sig mere
mod samfundet.
-Skolen: fuld fart på fagfordelingen, nye
lærere er ansat.
-Trongårdsklubben: er i gang med at
planlægge efterårets program.
Ad 9. Kontakt til kommunen (Tisvilde Ø projektet)
- Erik har skrevet et forslag til et
høringssvar.
Umiddelbart godkendes dette af
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lokalrådet, men Erik sender det først om
et par dage, så
der er mulighed for at komme med evt.
kommentarer eller indsigelser.
Ad 10. Kontakt til Hovedstadsrådet
-

Ingen meddelelser

Ad 11. Danske Landsbyer
Lis har udsendt nyhedsbreve
Ad 12. Diverse kontakter – herunder LAG
LAG-koordinator Bigitta Blahaut LAGkoordinator kan kontaktes på tlf.
91536171
Ad. 13 Intern administration og økonomi
Ingen meddelelser
Ad 14. Næste møde
Næste møde fastsættes til 14. august
Ad evt.
Vejby-Tibirkes kor har dannet en lille ny
forening, "Kammermusik i Nordsjælland",
som støtte til
blandt andet korets videre udvikling og
samarbejde med andet klassisk musikliv.
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