
Vejby Lokalråd afholder 

Generalforsamling 
i Vejby Forsamlingshus 

mandag d. 25. april 2016 
kl. 19.00 

 
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 Lis 

Hansen, Lis er villige til genvalg. Der skal vælges nyt medlem i 

stedet for Leif Jakobsen, der er trådt ud af Vejby Lokalråd. 

Lokalrådet foreslår Kirsten Mousten. 

7. Valg af 2 suppleanter – på valg er Mie Bauditz og Anne Grell, 

som 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 – alle er 

villige til genvalg. 

9. Eventuelt. 

 

Efter generalforsamlingen vil der blive orienteret om den indsats Vejby 
Idrætsforening og lokalrådet gør, for at få byens flygtninge integreret på 
den bedst mulige måde. 
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for  
idrætsforeningen, byens flygtninge og lokalrådet. 
 
Deltagere fra Lokalrådet: Erik, Citta, Peiter, Kirsten, Nanna, Mie, Werner 
og Bente. 
Øvrige deltagere: Birgit Malling, Karl Terpager, Wassim, Niels Jørgen, Jette 
Larsen, Mariane og Michael Eriksen og Inge Friborg. 
 



1. 
Citta vælges til dirigent og Bente til referent. Citta kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
2. 
Erik læser formandsberetningen op (se beretningen). 
Jette Larsen spørger, om Erik ved, hvornår kommunen vil komme med en 
udmelding vedr. planlægning af evt. stier. Erik svarer, at det formodentlig 
bliver efter sommerferien. 
Der kommer ikke flere bemærkninger til beretningen. Herefter godkendes 
beretningen. 
 
3. 
Deltagerne får kopi af regnskabet, der er udarbejdet af Lis. Hvorefter Erik 
gennemgår regnskabet, da Lis selv er forhindret i at komme. Erik gør 
opmærksom på, at Lis har alle bilagene, og hvis nogen ønsker at se dem, 
skal de kontakte Lis, så kan de komme hjem hos Lis og se bilagene. 
Kirsten vil gerne vide, om det beløb, vi giver til julequizen bliver regnet 
ind under gaver. Erik oplyser, at det bliver det. 
Der kommer ikke flere bemærkninger til regnskabet, hvorefter det 
godkendes. 
 
4. 
Erik læser de punkter op, som lokalrådet arbejder med nu, og som vi 
fortsat vil arbejde med: 

1. Udgive Vejby Nyt og opdatere Vejby Net og Facebook. 
2. Bevarelse af gamle stier og oprettelse af nye stier. 
3. Sammen med VIF integrere flygtningene i Vejby. 
4. Færdiggøre de tre projekter i år. 
5. Støtte loppemarked. 
6. ? 
7. Støtte Ulla Mynsters og Susanne Reesings forslag til opførelsen af 

flere ældreboliger i Vejby.  



Niels Jørgen takker lokalrådet for det arbejde, vi udfører til glæde for 
byen, og især takker han Erik, for det store arbejde han udfører og for det 
gode samarbejde med VIF. Niels Jørgen ser pkt. 7 som meget vigtigt. Han 
ser gerne, at der bliver bygget flere boliger i Vejby ikke alene ældre 
boliger; men også boliger med moderne indretning til familier med børn, 
da han kan være noget i tvivl om, at yngre familier har lyst til at bo i vores 
huse fra 70erne. Niels Jørgen ser også gerne, at lokalrådet går aktivt ind i 
planlægningen omkring nye boliger i Vejby, og evt. peger på områder, der 
kan udlægges til boliger i den kommende kommune plan. 
Erik gør opmærksom på, at der allerede er udlagt 2 områder til almen 
bebyggelse. Det ene neden for Trongården på jorden, der tilhører den 
gård, der er til salg, og det andet mellem Rågelejevej og fjernvarme- 
værket. Det der mangler, er nogle bygherrer. 
Inge Friborg har været til et møde med borgmesteren, der blev afholdt på 
Trongården, og Inge kunne forstå, at vi skal ikke forvente, at kommunen 
bygger flere ældreboliger her. 
Erik siger, at det også er hans opfattelse. 
 
5. 
Der er ikke indkommet nogle forslag; men Erik havde selv tænkt at 
foreslå, at skolerne i Vejby og Tisvilde igen skulle hedde Vejby Skole og 
Tisvilde Skole i stedet for begge skoler hedder Sct. Helene Skole efter, at 
de fik fælles ledelse. Erik fik ideen, efter der havde stået i avisen, at flere 
af de andre af kommunens skoler, der havde fået nyt navn, havde fået lov 
til at få deres gamle navn tilbage f.eks. Ramløse og Helsinge, der nu er 
samlet under navnet Nordstjerne Skolen. Erik kontaktede derfor 
Skolebestyrelsen; men de mente ikke det var en god ide, da det havde 
været meget svært, at få de to skoler til at fungere som et hele, og der 
skal jo fortsat være fælles ledelse. Så Erik valgte ikke at tage forslaget op. 
 
6. 
Lis genvælges, og Kirsten vælges i stedet for Leif. Der er ikke andre til 
stede, der ønsker at stille op. 
 



7. 
Mie og Anne genvælges. Kirsten gør opmærksom på, at Anne gerne vil 
træde ud, hvis der er andre, der gerne vil være suppleant; men det er ikke 
tilfældet. 
 
8. 
Jette, Jørn og Karl genvælges. 
 
9. 
Vedr. skift af navnene på Vejby og Tisvilde skole. 
Karl mener, at vi skal gå videre med ønsket om, at få de gamle navne 
tilbage til skolen i Vejby og i Tisvilde evt. sammen med Tisvilde. 
Mariane mener, at det nemt kan blive meget dyrt, at lægge navnene om. 
Hun har erfaring med, at for en virksomhed kan det nemt koste 3.000.000 
kr. Karl har læst, at det koster ca. 80.000 kr. pr. skole. Mie og Citta er 
enige med Karl i, at det var bedst, hvis skolerne fik deres gamle navne 
igen, og Mie synes ikke Vejby har meget med Sct. Helene at gøre, da 
Helene Kilde ligger i Tisvilde. Michael gør opmærksom på, at Vejby også 
har noget med Sct. Helene kilde at gøre, idet et af skibene, der hænger i 
kirken, har tilknytning til Sct. Helene. 
Niels Jørgen er ikke enig med Mie, Citta og Karl. Niels Jørgen mener, at 
det er vigtigt for samarbejdet mellem skolerne, at vi bevarer det fælles 
navn. Mie har undret sig over, at da navneskiftet på kommunens andre 
skole blev omtalt i avisen, så blev Vejby og Tisvilde ikke nævnt.               
Erik mener, at det er fordi, det ikke er nævnt tidligere for Skole - 
bestyrelsen og for Børneudvalget, hvor de andre skoler er kommet frem 
med det, som et ønske, og måske fordi det er så længe siden, at de to 
skoler fik et fælles navn, og navne ændringerne er af nyere dato for de 
nævnte skoler, og Erik mener, at modstanden er for stor til, at vi kan gå 
videre med det. 
Nanna siger, at hun har sådan set to synspunkter; men som lærer på 
skolen er det ønskeligt, at skolerne fortsætter med at have et navn, da 
der har været vanskeligheder med at lægge de to kulturer sammen. 
Nanna vil gerne vide, om Børneudvalget kan beslutte, at navnene kan 



ændres, eller der skal en afstemning til; men det er der ingen der ved. 
Peiter vil gerne vide, hvorfor skolen kom til at hedde Sct. Helene Skole. 
Nanna kan oplyse, at det var en afstemning ud fra de forslag, der var 
kommet ind. 
Werner tænker på, at da der næsten ingen børn er i Tisvilde og skolen 
måske en dag lukker, skal skolen i Vejby, så fortsat hedde Sct. Helene 
Skole? 
Erik siger, at når Lokalrådet skriver noget om skolen, skriver vi altid skolen 
i Vejby f.eks. ”Loppemarked på skolen i Vejby.” 
 
Vedr. for dårlig skiltning på vejene til Vejby. 
Erik nævner, at der fortsat er meget få vejskilte, der viser vej til Vejby. Det 
er alle enige om. 
Karl foreslår, at vi selv sætter skilte op, der viser til Vejby, de bliver så blå 
med hvid skrift i stedet for hvide med rød skrift. 
Michael mener skiltningen har noget at gøre med de gamle veje inden 
Kildevejen kom. 
Mie foreslår, at vi kan tælle skiltene til Vejby. Werner synes, at vi skal 
tælle alle skiltene til Tisvilde, hvor der ikke står til Vejby, f.eks. på 
Kildevejen, også gøre kommunen opmærksom på det. 
Kirsten gør opmærksom på LAG midlerne, hvor sidste ansøgning for 
næste beløb er d. 15/8, og der er ikke mange fra Gribskov kommune der 
har søgt. Kirsten så gerne, at der blev søgt til nogle projekter her i Vejby; 
men problemet er, at man selv skal afholde det halve af udgifterne. Karl 
synes, at man kunne søge penge til nogle fælles kontorlokaler her i Vejby 
f.eks. i Bakketoppen, hvis den nedlægges som børnehave eller på 
stationen. Men ingen ved, hvad Bakketoppen skal bruges til fremover, da 
der er mange modstridende oplysninger. Erik kan oplyse, at der er plads 
til 100 børn i Bakketoppen, og Kirsten siger, at i øjeblikket er der 56 børn. 
Mariane fortæller, at hun har boet i en by, hvor der hver dag kom en bus 
med børn fra København, der så også benyttede den lokale børnehaves 
lokaler, og det kunne være en ide for at hæve børnetallet. 
Niels Jørgen overvejer, at søge LAG midler til en udvidelse af hallen. 



Kirsten vil gerne have, at lokalrådet indkalder til et møde for beboerne i 
Vejby, hvor der bliver orienteret om LAG, for at høre om der var nogle, 
der havde ideer til nogle projekter. 
Nanna tror, at det kan blive meget svært, at få fat i folk med ideer, hvis 
ikke vi gør opmærksom på i en evt. annonce, at det er folk med ideer, vi 
søger. 
Herefter erklærer Erik generalforsamlingen for afsluttet og takker for 
fremmødet og for god ro og orden, samt at vi nu vil gå over til 
orienteringen om flygtninge situationen i Vejby. 
 
 
 
 
Citta Flensted                                          Bente Christoffersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedr. flygtninge situationen: 
 
Erik fortæller om spise og cafeaftnerne i Idrætshuset hver anden tirsdag. 
De har absolut været en succes, og Kirsten Mousten, der står for 
aftnerne, har gjort et meget stort arbejde. 
Erik fortæller videre om de møder, der har været afholdt i kommunen 
vedr. flygtningene, som Kirsten og Erik har deltaget i. 
Det man savner i øjeblikket er en flygtninge koordinator, der havde styr 
på de opgaver, der er kommunens, og hvilke opgaver de frivillige kan tage 
sig af, også kunne der f.eks. udarbejdes en tjekliste til hver enkel 
flygtning, med de oplysninger de har brug for. 
Erik oplyser, der er opsamling af tøj og møbler på Ramløse Skole, Blistrup 
Skole og Tingbakke Skolen, og man kan få yderligere oplysninger på 
www.gribskov hjælper flygtninge.  
Erik har selv hentet møbler for nogle af flygtningene her i byen. 
Der er nyt møde om flygtningene d. 12/5 i Frivilligheds Centeret i 
Helsinge, her vil Kirsten og Erik deltage. 
Kirsten fortæller, at flygtningene er glade for aftnerne i Idrætshuset, og 
glade for aftnerne foregår her i Vejby. Det har indtil nu stort set været 
Kirsten, der har stået for aftnerne i Idrætshuset, men Kirsten håber, at 
der efterhånden kan nedsættes en arbejdsgruppe, så de kunne være flere 
om opgaven. 
Kirsten har desuden været tovholder for dansk undervisning til 
flygtningene. Der er nu 9 undervisere i dansk her i Vejby med meget 
forskellig baggrund, de underviser hver især en eller to flygtninge. 
Ordningen giver også en mulighed for, at flygtningene kan komme i 
danske hjem, da undervisningen som regel foregår der. 
Herudover fortæller Kirsten at boligsituationen er meget vanskelig her i 
Gribskov Kommune, da mange af huslejerne er alt for dyre til, at 
flygtningene kan betale dem. Kirsten ville ønske, at nogle af de 
mennesker, der har store grunde, ville være indforstået med, at der blev 
sat en midlertidig bolig op til flygtninge. Karl mener, at måske kunne de to 
grunde på Kælderbjergvej, som grundejerforeningen ejede tidligere, 

http://www.gribskov/


bruges til dette; men de ejes nu af en privat mand, og der er en klausul på 
grundene, der siger, at de ikke må bebygges. 
Kirsten siger, at det også er et problem, at finde arbejdspladser til 
flygtningene. 
Nanna underviser Wassim i dansk, og han er i praktik på skolen. Nanna 
efterlyser flere praktikpladser til flygtningene. 
Niels Jørgen håber på, at flere af flygtningene vil komme i VIF. 
Det ser ud til, at der kommer mange børn hertil som flygtninge, idet 
statistikkerne viser, at antallet har været stigende igennem de sidste år. 
Borgmesteren ser gerne, at det bliver muligt, at flygtningene må bo i 
sommerhusene. 
Wassim fortæller, dels på dansk og dels på engelsk, at han har boet her i 
Vejby i 2 år, og det tidligere har været meget svært, at få kontakt til nogle 
danskere, så han er meget glad for de nye tiltag. Wassim siger, at 
problemerne for flygtningene er at få arbejde og nogle boliger, hvor de 
ikke skal bo så mange mennesker sammen. 
Wassim så gerne, at der var nogen, der ville leje et stort hus ud til ham og 
nogle af hans venner, hvor de kunne lave en lille cafe, og hvor de også 
kunne bo. De kunne evt. selv sætte huset i stand indvendigt. 
Erik efterlyser gerne flere gode ideer. Nanna efterlyser en flygtninge 
koordinator, og Erik håber, at der ikke går så lang tid, inden der ansættes 
en sådan. 
Herefter afsluttes mødet. 
 


