Vejby Lokalråd afholder

Generalforsamling
i Vejby Forsamlingshus
mandag d. 29. april 2019
kl. 19.00

Erik Malling byder velkommen til de fremmødte og specielt velkommen til Jette
Haugaard som vil fortælle om Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Jette H. er
netop blevet medlem af parkens nye bestyrelse, og Jette er også formand for Annisse
Lokalråd og Lokalforeningsrådet. Jette har en gård i Annisse ”Garbolund”, hvor hun
dyrker vin, og Jette sidder med i bestyrelsen for parken som en af lodsejerne, der ejer
jord i det område, der er udlagt til nationalpark.
Bestyrelsen er udpeget af Miljø og Fødevareministeriet, det samme er formanden for
bestyrelsen Carl Frederik Bruun, Esrumgård.
Herudover sidder de 5 borgmestre fra de kommuner, hvor nationalparken går
igennem: Helsingør, Hillerød, Fredensborg, Halsnæs og Gribskov og forskellige
organisationer, der beskæftiger sig med natur og friluftsliv.
Der er nu også nedsat et parkråd. Her er Thomas Køster fra Rabarbergården
formand, og Rigmor Bogø der har stået for tilrettelæggelsen af Esrum-Tisvildevejen
sidder også i rådet.
Midlerne til at drive parken fastsættes af folketinget.
Nationalparken Kongernes Nordsjælland er på 263 kvadrat km. og er den
næststørste nationalpark i Danmark, den omfatter både Gribskov og Esrum og
Arresø. Parken har et rigt dyreliv med mange hjorte og et rigt fugleliv samt bævere
ved Arresø og Holløse Bredning. Herudover er der også meget kultur i parken bl.a.
indgår Kronborg.
Der skal vedtages en park plan i 2020, den skal løbe frem til 2026. Den er udarbejdet
af de landmænd, der har over 2 hektar jord i de 5 kommuner, hvor nationalparken
ligger.
Der er udarbejdet 7 temaer i planen:
1. Udarbejdelse af klimaplaner for skoven og de offentlige arealer, samt for de
private arealer.
2. Afgræsning af de åbne arealer og skoven. (Dette kan være problematisk, da
der er regler for natur plejegrupper og dyrevelfærd, der skal overholdes.)
3. Fremstilling af fødevarer der står for nærvær og kvalitet. F.eks. ved hjælp af
fødevaregrupper der kan løfte området i fællesskab.

4. Vedligeholdelse af parken både for lodsejerne og brugerne/de besøgende, så
det bliver en meget ren park.
5. At der etableres småbiotoper i agerlandet og blomsterparker, blomstervolde
og enge og vildtstriber. Dette vil kræve en gennemgang af ejendommene for
at se, hvor det vil være velegnet at anlægge disse, det kunne f.eks være i
vådområder. Der kunne f.eks. uddeles en nationalparkpris til det smukkeste
område.
6. Forvaltningsplan der tiltrækker insekter i alle 5 kommuner i samarbejde med
Skov Skolen.
7. Landbrugsperspekteret natur område hvor det synliggøres, hvordan
mennesker har påvirket landskabet f.eks. kulsvierne, ferskvandsfiskeri m.m.
Herefter var der en del spørgsmål til Jette.
Jette Larsen ville gerne vide om der fortsat kunne søges tilskud til braklægning af
marker, for det måtte kunne søges til blomstervolde/enge m.m.
Jette H. Mente ordningen var afskaffet, men hun ville undersøge det.
Ulrik spørger om der er planlagt cykelstier i området. Herudover vil Ulrik gerne vide,
hvordan pengene fordeles fra folketinget.
Jette H. har kun hørt om vandrestier, men regner med at det vil komme på tale med
cykelstier, når der planlægges vandrestier. Vedr. fordeling af pengene, så er det helt
op til folketinget.
Nanna mener, at hvis man braklægger markerne, så kommer blomsterne vel af sig
selv.
Jette H. har selv prøvet at etablere blomstermarker, og det er meget dyrt.
Mie vil gerne vide hvordan det går med lodsejerne, for man har kunne se i pressen,
at ikke alle har været begejstret for nationalparken.
Jette H. Har altid selv været for ideen, og modstanderne har været nervøse for
adgangsregler og stier over markerne, selv om reglerne er de samme inde i parken
som ude i det åbne land.
Leif N. vil gerne vide om der findes et kort over nationalparken.
Jette H. Det gør der på nettet på parkens hjemmeside. Der er 86% af parken der er
statsejet og 14% er privat ejet.

Anne spørger om gårdene, hvor lodsejerne har skrevet under på, at de vil være en
del af nationalparken, bliver ved med at være en del af parken selv om der kommer
ny ejer.
Jette H. Ja det gør de og Jette håber, at de kan overbevise modstanderne om, at de
kan sælge deres varer bedre p.gr.af parken.
Werner mener, at det skal understreges, at kulturskatte skal bevares. En landmand
inde ved Helsinge har lige pløjet en gammel stenbrosætning op, selvom den var
markeret, som bevaringsværdig.
Jette H. er helt enig i dette, og der er allerede regler for dette; men Jette synes også,
der skal være plads til teglværker og mergelgrave.
Karl vil gerne vide, hvad man har gjort for at omvende de landmænd, der var imod
parken.
Jette H. Fløjene har nærmet sig hinanden, bl.a. var det glædeligt, at der var enighed
om de 7 temaer især pkt. 1. Jette håber, at hvis der er flere, der gerne vil være med i
projektet, så vil ministeren godtage det.
Werner har været i nationalparken ved Vadehavet, her er der lavet et meget flot
center, så Werner vil gerne vide, om der er nogle planer for noget lign. f.eks. ved
Esrum Kloster.
Det mener Jette ikke der er. Leif Jacobsen ved, at der er nogle der gerne vil lave et
projekt om Frederiksborg heste på klosteret; men det er ikke kommet i gang endnu.
Jette L. vil gerne vide, om det bliver pålagt at rense vådområderne.
Jette H. Det er der allerede regler for.
Herefter slutter Jette sit foredrag om nationalparken.
Generalforsamlingen starter kl. 20.00.

Dagsorden:
1. Valg af referent og dirigent – lokalrådet foreslår Bente
Christoffersen og Citta Flensted.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Forslag til plan for kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af rådsmedlemmer ifølge vedtægterne – på valg er Bente
Christoffersen og Erik Malling – begge er villige til genvalg.
Der skal vælges et nyt medlem i stedet for Kirsten Mousten.
7. Valg af 2 suppleanter – på valg er Anne Grell og Mie Bauditz,
begge er villige til genvalg.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant – på valg er Jette
Larsen og Jørn Jensen og som suppleant Karl Terpager
Andersen – alle er villige til genvalg.
9. Eventuelt.
Deltagere fra Lokalrådet: Erik Malling, Citta Flensted, Lis Hansen, Bent Madsen,
Gustaf Larsen, Nanna Juel-Jacobsen, Anne Grell, Mie Bauditz, Ulla Mynster, Niels
Jørgen Larsen, Ulrik Pilemand og Bente Christoffersen.
Øvrige deltagere: Keld Andersen, Leif Jacobsen, Inge Petersen, Kirsten Jørgensen,
Jette Larsen, Werner Tønnesen, Jørn Jensen, Leif Nielsen, Michael Erichsen, Simon
Simonsen, Lars Poulsen og Birgit Malling
Ad.1. Citta Flensted vælges til dirigent og Bente Christoffersen til referent. Citta
takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Ad.2. Erik læser formandsberetningen op (se beretningen).
Der er ingen spørgsmål til beretningen, så beretningen er godtaget.
Ad.3. Lis gennemgår regnskabet.
Ulrik vil gerne vide, om man får betaling for at dele Vejby Nyt ud.
Erik forklarer, at der er afsat 1 kr. pr. blad til uddelerne. Nogle vil gerne have
pengene, medens andre gør det gratis.
Ulrik vil også gerne vide, om andre kan få delt ud sammen med Vejby Nyt mod at
betale 1 kr. pr. blad.
Erik oplyser, at der har været nogle få gange, hvor det er sket, men kun med en enkelt
side for 1 kr.
Anne siger, at det er meget billigt at annoncere i bladet.

Niels Jørgen kan oplyse, at Idrætsforeningen i Tisvilde deler Tisvilde Nyt ud og
tjener ret meget på det; men de vil ikke dele ud i Vejby.
Vejby Borger og Grundejerforening betaler 1.000 kr. pr. nummer til bladet, og
Kirken betaler et stort beløb, fordi kirkebladet i sin tid ophørte. Bent gør opmærksom
på, at Idrætsforeningen kun betaler for en annonce for gymnastikken, men ikke for de
andre annoncer, de har i som f.eks. rulleskøjteløb.
Herefter godkendes regnskabet.
Ad.4. Vi deltager igen i år i Naturens Dag den anden søndag i september arrangeret af
Friluftsrådet. Dagens emne er ”Mærk Naturen”. Herudover fortsætter vi med vores
fokuspunkter fra 2018. – At holde pjecen ”Velkommen til Vejby” ajour. – Bevare
gamle stier og oprette nye. F.eks. er der arbejdet meget med at få etableret en sti ud til
Efterskolen; men det er meget vanskeligt, da stien skal gå ud over markerne. – Støtte
Kildehøjgård projektet. – Støtte tiltag i byen.
Niels Jørgen siger, vi er heldige, fordi vi har en formand der arbejder fuldtids for
lokalrådet. Niels Jørgen efterlyser andre, der vil sidde med i nogle arbejdsgrupper, det
kunne f.eks. være om trafik.
Erik siger, vi har to arbejdsgrupper, en der står for vedligeholdelse af Kongehøjen, og
en gruppe der ser på byens muligheder i Wikipedia.
Nanna mener, det er nemmere, at få folk med til en enkelt opgave i stedet for at
deltage i noget, hvor man ikke ved, hvor stor en arbejdsindsats der skal til.
Karl vil gerne have, at der var flere vejskilte, der viste til Vejby.
Erik kan oplyse, at det har vi gjort opmærksom på mange gange, men der sker ikke
rigtig noget.
Leif påtaler, hvor irriterende det er, at GPSen leder trafikken gennem Ørby, når
bilerne kører på Kildevejen, og de skal til Vejby.
Ad.5. Der er ikke indkommet nogle forslag.
Ad.6. Erik Malling og Bente Christoffersen genvælges. Michael Erichsen vælges som
nyt medlem.
Ad7. Mie Bauditz og Anne Grell genvælges.
Ad.8. Jette Larsen, Jørn Jensen og Karl Terpager Andersen genvælges.
Ad.9. Leif Jacobsen forklarer om midlerne fra EU, der kan søges i LAG og FLAG i
Halsnæs og Gribskov kommune. FLAG midlerne kan kun søges af fiskerihavne, og
det er kun Gilleleje Havn, der opfylder betingelserne på det. LAG midler er tidligere
givet til Rabarbergården, naturlegepladsen i Tisvilde. Kødsnekeren vil søge tilskud til
en udvidelse af forretningen. Tinggården fik også midler til deres tilbygning, og

Esrum –Tisvilde ruten har fået midler. Det er et bureaukratisk system at søge,
ansøgningen skal være udfyldt helt korrekt, og formålet skal være erhverv, turisme og
bosætning. Man skal selv kunne financierer den ene halvdel af det ansøgte. Der er
ansat en medarbejder, der kan hjælpe med ansøgningen. Der er 100% bilagskontrol,
og hvis oplysningerne ikke er korrekte, kan man få store bøder. Der er nu udgivet et
blad om LAG og FLAG.
Kirsten Jørgensen vil gerne vide, om Forsamlingshuset kunne søge nogle midler der.
Leif mener ikke, der kan søges til vedligeholdelse af huset; men måske til fredagsbar
eller lignende.
Simon Simonsen vil lige gøre opmærksom på, at d. 17/7 holder han ”Garden Party”
med fortællinger i sin have. Det vil der også være hos Karl Erik Frederiksen d. 18/7
og Lisbeth Lund 19/7. Simon deler en folder ud med program for
Nordkystfortællernes sommerprogram.
Generalforsamlingen slutter herefter. Erik takker for god ro og orden.
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