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Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag 

den 12. november 2018, kl. 19.00 i blok U på 

skolen i Vejby 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 

2. Meddelelser: De sidste nyheder fra 

lokalsamfundet. Biblioteksfunktion på skolen. 

 

3. PR-aktiviteter: Årets sidste nummer af 

Vejby Nyt er netop uddelt. En af uddelerne har 

meldt fra, så der skal findes en ny uddeler, 

som kan dele ud på ruten: "Langs Stationsvej". 

Det er en rute med 95 blade. Alle veje ligger 

centralt i Vejby. Deadline for næste nummer 

er 11. januar 2019. Bladene uddeles 2.-3. 

februar. 

 

4. Løbende aktiviteter: Sidste nyt vedr. 

Kildehøjgaard udstykningen. 

 

5. Nye rådssager: Henrik Lund-Andersen 

deltager i dette punkt, hvor han orienterer om 

planerne vedr. en evt. forlængelse af 

pilgrimsruten "Esrum - Tisvildevejen". Der er 

rettet henvendelse til Gribskov Kommune 

vedr. forbedring af trafikforholdene i Vejby, 

herunder en hastighedsgrænse på 40 km i hele 

byen. Evt. mail vedr. stien ved Svanemosen. 

 

6. Permanente aktiviteter: Sidste nyt vedr. 

flygtningesituationen. 

 

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. 

 

Deltagere: Erik, Gustaf, Bent, Anne, Nanna, 

Ulrik, Ulla, Lis og Bente. 

Afbud fra: Citta, Niels Jørgen, Mie og Kirsten. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Nanna gør rede for den nuværende situation 

for folkebiblioteksfunktionen på skolen, da 

den formodentlig snart nedlægges. De bøger, 

der står i biblioteket nu, har stået der lige siden 

funktionen startede. Meningen var, at 

bibliotekarerne fra Helsinge Bibliotek skulle 

pleje bogsamlingen med jævne mellemrum, 

men bibliotekarerne i Helsinge har ikke 

resurser til at skifte bøgerne ud og slet ikke til 

nogen form for bemanding. På nuværende 

tidspunkt kan man fortsat aflevere bøger og 

afhente bestilte bøger. Nanna står for denne 

funktion, men hun oplever, at ingen henvender 

sig vedr. dette. Nanna vil derfor gerne vide, 

hvad ønsker beboerne i Vejby for et 

minibibliotek på skolen. I loven står der, at 

folkebibliotekerne har pligt til, at sørge for, at 

deres kulturtilbud bliver bragt ud til borgerne. 

Ulrik spørger, om det vil være muligt, at få IT 

assistance af en bibliotekar f.eks. en fast aften 

hver 14 dag. Ulla oplyser, at i Tisvilde kan 

man komme ind på biblioteket fra kl. 14 til 22 

på sit sygesikringskort, fordi der er sat en lille 

chip i alle bøgerne, så de kan udlånes på en 

selvudlånsmaskine. Nanna kan oplyse, at en 

sådan maskine koster 100.000 kr., så der er 

nok ikke store chancer for, at vi får bevilliget 

sådan en i Vejby. Ulla vil meget gerne have, at 

hun fortsat kan bestille og aflevere bøger fra 

læsekredsene, og Ulla foreslår, at der af og til 

kunne komme en forfatter ud og fortælle om 

sin bog. Vi bliver enige om, at Nanna skal 

bede folkebibliotekarerne om at skrive et 

indlæg i Vejby Nyt og Vejby Net om 

situationen og bede om, at man henvender sig 

på en bestemt mailadresse med sine ønsker for 

den fremtidige biblioteksdrift på skolen, f.eks. 

åbningstider m.m. Erik siger, at Facebook 

også vil være et godt sted, at undersøge 
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7.6. Menighedsrådet. 

7.7. Skolen. 

7.8. Trongårdsklubben. 

 

8. Kontakt til lokalforeningsrådet og de øvrige 

lokalråd.  

 

9. Kontakt til kommunen. 

 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 

 

11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div. 

nyhedsbreve. 

 

12. Div. kontakter - herunder LAG - mail 

vedr. ansøgninger til LAG er udsendt til alle. 

 

13. Intern administration og økonomi: Husk at 

aflevere evt. bilag til Lis inden årets udgang. 

 

14. Næste møde: Vores julemøde finder sted 

mandag den 10. december kl. 19.00 i kantinen 

i blok F. 

 

15. Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

behovet. Nanna siger, at skal nogle af 

arrangementer være med et traktement, må det 

være nogle frivillige, der står for dette, da 

skolen ikke har resurser til det. 

 

Ad.3. 

Se dagsorden. Henrik Lund Andersen vil 

gerne tage ruten på Stationsvej. Nanna gør 

opmærksom på, at der mangler ”Vejby Nyt” 

på skolen denne gang, Der ligger rest lager hos 

Bent og Kirsten. Erik har selv ruten helt ude i 

Mønge. 

 

Ad.4. 

Erik har kontaktet Søren for at høre sidste nyt 

om byggeriet. Søren har svaret: De er blevet 

lidt forsinket i salget til professionelle 

investorer, som de forhandler med i øjeblikket 

om køb af boliger til udlejning. Hos en del 

private købere, har de oplevet lidt 

tilbageholdenhed, da de ikke har kunne melde 

klart ud, hvornår boligerne er færdige. De 

regner med at underskrive med de 

professionelle investorer indenfor en måned 

eller to, hvis alt går vel, så de vil kunne starte 

byggeriet i starten af det nye år, når frosten er 

væk. 

 

Ad.5. 

Henrik orienterer om sit arbejde med ruten fra 

Tisvilde til Vejby. Henrik har talt med Rigmor 

W. B. og Pia N. formand og næstformand for 

Esrum-Tisvildevejen, og de var ikke afvisende 

overfor at forlænge ruten. Men i første 

omgang vil Henrik satse på en rute, der starter 

ved Godhavn Station, og derefter går til 

Helene Grav, Helene Kilde og herfra følger 

Nordkyst Ruten, som er markeret, så turen 

kobles op på noget af den bestående rute. 

Turen går frem til Heatherhill og videre til 

Unnerup. Hvor det er muligt at koble turen på 

Kløverstierne. Turen slutter i Vejby, hvor der 

er andagt i kirken, evt. foredrag om P.C. 

Skovgaard og til slut fællesspisning sammen 

med Vejbys borgere i Forsamlingshuset. Ved 

fællesspisningen håber Henrik, at 

lokalrådsmedlemmerne vil være behjælpelige 

med mad, servering, borddækning m.m. Ulla 
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gør opmærksom på, at man evt. kan få maden 

udefra f.eks. fra ”Mad Vognen”. Der kan evt. 

blive tilbud om overnatning i Kirken og 

Sognegården, eller man kan tage toget hjem. 

Der kan blive problemer med skiltningen på 

ruten, men Henrik vil undersøge, om han må 

male gule pile på sten m.m. for at markere 

ruten. Henrik regner med, at turen skal gå 2 

eller 3 gange om sommeren, evt. koblet på 

Esrum-Tisvilde ruten den ene gang. Turen 

bliver på ca. 15 km. Henrik vil reklamere for 

turen gennem ”Visit Nordsjælland” og i Vejby 

Nyt og Vejby Net. Henrik tager med til mødet 

i LAG for at søge midler derfra, og Henrik vil 

også søge midler hos Frilufts Rådet. Så snart 

Henrik ved, hvilke datoer turen kommer til at 

foregå på, skal Forsamlingshuset bestilles. 

Anne vil gerne hjælpe Henrik med en App., 

der hvor turen falder sammen med 

kløverstierne. 

OBS. Henrik har forsøgt at sende beskrivelsen 

af ruten til os alle via ”vejbygooglegroup”, 

men det er kun dem, der er med i gruppen, der 

kan sende til hinanden via den. 

Vedr. Trafikforholdene i Vejby. Erik har sendt 

sin korrespondance med kommunen vedr. 

dette til os. Der er planlagt et møde med 

formanden for ”Vej og Park” d. 15/1-19. Erik 

tager med til mødet, men vil meget gerne have 

at Nanna også deltage som repræsentant for 

skolen og Ulrik som repræsentant for Kirken 

og Sognegården. Nanna vil gerne have, at en 

sti fra den tidl. børnehave Bakketoppen til 

skolen bliver nævnt på mødet. Anne så fortsat 

gerne, at der blev ansat en konsulent til at lave 

en helhedsplan for byen, Vi kunne søge om 

penge til det hos Kommunen og nogle fonde. 

Erik siger, at politikerne netop er ved at skære 

ned på antallet af konsulenter, og kommunen 

har personale, der kan gøre det. 

Vedr. Svanemosen: Erik har ikke hørt mere 

om sagen. 

 

Ad.6. 

Erik har været til møde med Sanne og 

kommunens modtagerkorps, hvor alle var 

enige om, at det er meget uheldigt, Sanne 

stopper i Gribskov Kommune d. 31/12-18. 
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Erik er blevet kontaktet ang. en mor med en 

halvvoksen søn, der tidl. har boet i den gamle 

børnehave på Femgårdsvej, og som nu har en 

permanent bolig langt ude på landet, hvor hun 

ikke har råd til at bo. Hun har derfor søgt 

kommunen om tilskud til sine faste udgifter, 

men har fået afslag med besked på, at så må 

hun finde en bolig, hun kan betale. Hun får 

5.900 kr. fra kommunen, hun betaler 700 kr. i 

skat og 5.000 kr. i husleje, så er der 200 kr. til 

at leve for om måneden for hende og sønnen, 

og hvor finder man et lejemål under 5.000 kr. i 

Gribskov Kommune. Erik har sendt sagen til 

Sanne, men tager sagen med til et møde på 

torsdag. Sagsbehandlerne i kommunen 

fokuserer meget på traumer blandt 

flygtningene, der så henvises til egen læge. 

Hvis man har brug for en tolk, er det kun 

kommunen, der kan rekvirere tolken; men man 

kan bruge en anden, der både taler arabisk og 

dansk, hvis flygtningene accepterer, at de 

deltager i samtalerne. Erik benytter sig meget 

af Maysaa til denne opgave. 

 

Ad.7.1. – 7.8. 

Ad.7.1. 

Er i gang med at planlægge juletræsfesten. Har 

igen påtalt overfor Kommunen, at vejene er i 

meget dårlig stand i Vejby, men det er svært at 

komme igennem med dette, da Kommunen 

helst ser vi selv overtager vedligeholdelsen af 

vejene. Det der hjælper bedst er, at sende et 

billede til kommunen af hullerne på ”Tip 

kommunen”. 

 

Ad.7.2. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Niels Jørgen har sendt os en mail vedr.: 

Idrætsforeningernes juletræssalg i Vejby og 

Tisvilde i de sædvanlige weekender. Der 

arbejdes videre med projekt ”Fremtidssikring 

af Vejby-idrætten” med henblik på 

fondansøgning. En fundraiser ansat af 
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Gribskov kommune skulle have hjulpet med 

dette, men hendes ansættelse er ophørt. 

 

Ad.7.5. 

Alt er udsolgt til julefrokosten d. 17/11. 

Fredagsbar d. 9/11 var igen en succes. Ulrik 

foreslår, at man kunne have en pladespiller til 

fredagsbar, så kunne folk tage deres gamle 

plader med og spille dem, da der næsten ikke 

er nogle mennesker, der har en pladespiller 

mere, men ofte har en del plader. 

 

Ad.7.6. 

Ulrik har talt med Niels Jørgen om at brænde 

det bål af, som ikke måtte brændes Sct. 

Hansaften i år på grund af tørken. Det skulle 

så brændes fredag d. 21/12, hvor det er 

vintersolhverv. Ulrik og Niels Jørgen er ved at 

undersøge om, der må tændes bål den dag 

efter mørkets frembrud. Hvis det bliver 

aktuelt, gør Niels Jørgen opmærksom på, at 

der bliver brug for hjælp til at flytte de grene 

og kviste, der stadig ligger på Kongehøjen, 

ned til bålet. 

 

Ad.7.7. 

Se under pkt. 2. Er ved at planlægge den store 

klippe klistre dag for børn forældre og 

bedsteforældre. 

 

Ad.7.8. 

Det var en god bustur til Cirkusmuseet. Det 

var et meget spændende museum, hvor man 

kunne prøve at være artist inde i en gammel 

hangar, og der var film om gamle klovne. 

Derefter var der en god frokost på Krabben. 

Der er fortsat problemer med at få lokaler til 

de forskellige aktiviteter. Der bliver malet på 

Trongården de næste 3 uger. Ulla spørger 

Nanna, om der er nogen muligheder på skolen, 

hvor de gerne vil have et fast lokale, men det 

skal være om formiddagen. Nanna foreslår 

Ulla, at hun skriver til Rie (lederen af skolen) 

vedr. lokalet. 

 

Ad.8. 

Lokalforeningsrådet har holdt møde. Da et af 

de vigtigste mål for Byrådet er 
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borgerinddragelse ønsker Lokalforeningsrådet 

en workshop. Har sendt brev til Byrådet om 

dette, men har intet hørt endnu. Bent spørger 

om, der er kommet nogle tilbagemeldinger fra 

Byrådets møde her i Vejby. Erik mener, at de 

samler de problemer, de hører om i de 

forskellige lokalsamfund inden vi hører noget. 

 

Ad.9. 

Se under pkt.5. 

 

Ad.10 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Henrik går med til mødet. 

 

Ad.13. 

Se dagsorden. 

 

Ad.14. 

Lis sender en liste rundt, hvor dem der vil 

deltage i julefrokosten skriver sig på. Lis 

kontakter dem, der ikke er her i aften. Lis har 

fået svar fra begge revisorerne, de kommer 

begge to i år. Erik foreslår, at Henrik bliver 

inviteret med, vi er enige om, at det er en god 

ide. Erik inviterer Henrik. 

 

Ad.15. 

Intet nyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat                                                               Side 7 

Vedr: Vejby Lokalråd  
 

  

 

  

 


