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Dagsorden til møde i Vejby Lokalråd mandag 

den 18. juni 2018, kl. 19.00 i blok U på skolen 

i Vejby 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 

2. Meddelelser: Ungdomsboliger på 

Bakketoppen - Lokalsamfundet bliver inviteret 

til at se boligerne efter sommerferien. Erik 

deltog i indvielsen den 31. maj. 

 

3. PR-aktiviteter: Vejby Nyt er netop uddelt. 

Deadline for stof til næste nummer er den 10. 

august. Bladet uddeles 1.-2. september 2018. 

 

4. Løbende aktiviteter: Orientering om 

flygtningesituationen i Vejby. Referat fra 

dialogmøde med borgmesteren den 31/5 - 18 

samt fra møde i flygtningenetværket den 7/6 - 

18. Sidste nyt vedr. Kildehøjgaard 

udstykningen. 

 

5. Nye rådssager: Skal lokalrådet i samarbejde 

med VIF investere i en "pop-up vogn"? Det 

drejer sig om et tilbud, som Tudi har 

formidlet. Niels Jørgen vil orientere nærmere 

om dette tilbud på mødet. 

Citta har modtaget et tilbud om køb af en 

hjertestarter. Måske var det noget 

grundejerforeningerne kunne være fælles om. 

Sagen drøftes. 

Byrådet afholder dialogmøde i Vejby torsdag 

den 30. august 2018 - det er annonceret til 

afholdelse på skolen. Hvorfor ikke i Vejby 

Forsamlingshus? Huset er ledigt denne dag. 

Skal vi rette en henvendelse, hvor vi anbefaler 

at man flytter mødet til forsamlingshuset? 

Hvilket af vores fokuspunkter skal vi først 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Dagsorden                                                               Side 2 

Vedr: Vejby Lokalråd  
tage fat på efter sommerferien? - Måske kunne 

en revision af pejcen "Velkommen til Vejby" 

være en idé. Mulighederne drøftes. 

 

6. Permanente aktiviteter: Kløverstier - Jørn 

og Erik har opsat de manglende skilte. Erik 

har et lille overskud af folderen om 

"Kløverstier i Vejby", som afleveres til Nanna 

inden sommerferien. Efter sommerferien 

drøfter stigruppen situationen. 

 

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 øvrige 
lokalråd: Møde den 20. juni - dagsorden er endnu 
ikke modtaget. Hvem deltager? 
 
9. Kontakt til kommunen: Orientering om de 
sidste nyheder fra udvalgene. Dialogmøde i Vejby 
30. august 2018. 
 
10. Kontakt til Hovedstadesregionen. 
 
11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div. 
nyhedsbreve. 
 
12. Div. kontakter: Bilag vedr. møder om LAG og 
FLAG og ansøgningsfrister er udsendt til alle. 
 
13. Intern administration og økonomi. 
 
14. Næste møde: Forslag: Mandag den 27. august 
2018. 
 
15. Eventuelt. 
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