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Dagsorden til møde i Vejby Lokalråd mandag 

den 20. august 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. 

 

3. PR-aktiviteter: Deadline for næste nummer 

af Vejby Nyt er 10. august. Bladene uddeles 

1.-2. september. 

 

4. Løbende aktiviteter: Sidste nyt fra 

Kildehøjgaard udstykningen. 

 

5. Nye rådssager: Dialogmøde med byrådet 

den 30. august 2018 i Vejby. 

Da jeg har lovet byrådet at lokalrådets 

spørgsmål eller mening om bestemte emner 

bliver sendt til kommunen lige efter vores 

møde den 20. august, så vil jeg bede jer tænke 

over, hvad vi skal spørge om eller sige til 

byrådet på dialogmødet den 30. august. Det vil 

være fint, hvis I kunne formulere det skriftligt, 

måske endda sende jeres forslag ud til 

lokalrådets medlemmer inden vores møde den 

20. august. 

Naturens dag den 9. september 2018 - Se 

udsendt meddelelse fra den 28. juli. Hvis vi vil 

skabe mere opmærksomhed på de 

naturoplevelser vores kløverstier giver, så vil 

Kirsten Mousten orientere om den reklame, 

som bringes i Vejby Nyt, der uddeles en uge 

før dette arrangement. 

Pjecen "Velkommen til Vejby" er udsendt til 

alle. Tilføjelser eller rettelse modtages. 

Niels Jørgen har et forslag vedr. Vejby på 

Wiki. Der orienteres om arbejdet, som vi 

måske kan tage fat få i fællesskab i de lange, 
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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. 

7.6. Menighedsrådet. 

7.7. Skolen. 

7.8. Trongårdsklubben. 

 

8. Kontakt til lokalforeningsrådet og de øvrige 

lokalråd. Der er møde i lokalforeningsrådet 

den 14. august. Om muligt deltager Citta og 

Erik. 

 

9. Kontakt til kommunen: Se under punkt 5. 

 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 

 

11. Danske landsbyer: Lis hr udsendt div. 

nyhedsbreve. 

 

12. Div. kontakter - herunder LAG. 

 

13. Intern administration og økonomi. 

 

14. Næste møde: Forslag: Mandag den 17. 

september. 

 

15. Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


