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Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag den 11. 

december 2017 kl. 19.00 i blok F 

på skolen i Vejby. Bemærk at mødet holdes i kantinen i 

blok F. Mødet varer ca. 1 time, derefter er der julefrokost.  

 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste 

møde. 
 

2. Meddelelser: Kommunalvalget den 
21. november fik følgende resultat: 

Venstre: 7 – Nytgribskov: 6 – 
Socialdemokratiet: 5 – Det 
Konservative Folkeparti: 2 - 
Dansk Folkeparti: 2 – Enhedslisten: 
1. Ny borgmester bliver Anders 
Gerner Frost fra Nytgribskov. Div. 
meddelelser fra Frivillig Center 
Helsinge, flygtningenetværket      og 
lokalforeningsrådet er udsendt til 
alle. 
 

3. PR-aktiviteter: Julenummeret af 
Vejby Nyt er uddelt. Deadline for 
næste nummer er: 7. januar 2018. 
Bladet uddeles 27.-28. januar 2018. 
Der kommer nye uddelere i Ørby 
samt Kælderbjerg og Saxenkol. 
Produktionsplan for hele 2018 
udarbejdes af Kirsten. 

 
4. Løbende aktiviteter. 

 
5. Nye rådssager: Evaluering af vores 

vælgermøde i Vejby Forsamlingshus 
den 8. november. 

 
6. Permanente aktiviteter. 

 
7. Nyt fra foreningerne (7.1 – 7.8) 

 

 

Deltagere: Erik, Citta, Mie, Gustaf, 

Bent, Anne, Ulla, Lis og Bente. 

Ulrik vil komme senere. 

Afbud fra: Niels Jørgen, Nanna og 

Kirsten. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Se dagsorden. Erik nævner de nye 

udvalg, som bliver følgende: 

Økonomiudv.: Formand Anders 

Gerner Frost (NG). – Udvikling By 

og Land: Formand Pernille 

Søndergaard (NG). – Miljø og 

Klima: Formand Michael 

Hemming Nielsen (Enh.l.) – Børn 

og Familie: Formand Sisse Krøll 

Willemoes (NG). – Ældre: 

Formand Betina Sølver (S). – 

Forebyggelse: Formand Pia Foght 

(S). – Kultur, Fritid og 

Oplevelsesøkonomi: Formand 

Morten Ulrik Jørgensen (NG). – 

Erhverv og Beskæftigelse: 

Formand Mikkel Andersen (S). 

 

Ad.3. 

Se dagsorden. De tidligere uddelere 

har selv skaffet nye uddelere. Når 

Kirsten har udarbejdet 

produktionsplanen, vil vi gerne 

have den tilsendt. 

 

Ad.4. 

Der er bestilt nye skilte til 

Kløverstierne. Erik og Jørn N. vil 

sætte dem op, når de kommer. 

 

Ad.5. 

Der var mange deltagere; men 

nogen gik i pausen, efter 

politikerne var færdige med deres 

oplæg. Bent syntes der var for få 

spørgsmål. Anne ville gerne have, 
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   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 øvrige lokalråd og 
lokalforeningsrådet. 

 
9. Kontakt til kommunen: Det nye 

byråd konstituerer sig mandag 
den 4. december. 

 
10. Kontakt til Hovedstadsregionen: 

41 medlemmer valgt til det nye 
regionsråd. Sophie Hæstorp 
Andersen (A) fortsætter som 
formand for Region Hovedstaden. 

 
11. Danske Landsbyer: Lis har 

videresendt div. nyhedsbreve. 
 

12. Div. kontakter – herunder LAG. 
 

13. Intern administration og økonomi: 
Alle regninger for indkøb i 2017 
skal være afleveret til Lis inden 
årets udgang. 

 
14. Næste møde: Forslag: Mandag 

den 8. januar. 
 

15. Eventuel. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

at vi havde forberedt nogle 

spørgsmål, da meget af debatten 

kom til at handle om cykelstier. 

Erik var kommet med flere forslag 

til evt. spørgsmål ved sidste møde, 

da Erik og Citta ikke selv kunne 

stille spørgsmål, fordi de sad i 

panelet. Erik oplyser, at i 2013 

havde han sendt spørgsmål vedr. de 

emner, vi gerne ville have belyst, 

til politikerne inden mødet, måske 

er det en ide, at gøre det igen til 

næste valg. 

 

Ad.6. 

Der er ”Multi Kulti” d. 19/12. Det 

bliver så det sidste arrangement i 

år. Erik og Kirsten skulle til et 

møde d. 7/12 på Sannes kontor, 

men det blev aflyst, og Sanne bad 

om, at mødet i stedet blev afholdt i 

Idrætshuset i Vejby kl. 16. Møde 

samme aften i Græsted, hvor 

Torben Møller Hansen kom med et 

indlæg. Det viser sig, at Gribskov 

er den næst dårligste kommune til 

at få flygtningene i arbejde, og det 

er meget dårligt for kommunen 

økonomisk. Det første år betaler 

staten nemlig 80% af udgifterne til 

en flygtning og kommunen 20%, 

derefter betaler staten 20% og 

kommunen 80%. Desuden var der 

enighed om, at der bør laves en tjek 

liste til hver enkel flygtning, hvor 

det tydeligt fremgår, hvem der 

tager sig af hvad. Steffen Wulf 

Hansen har udarbejdet et forslag. 

De ansvarlige for dette må være 

kommunens sagsbehandlere. Anne 

understreger, at Sanne er ansat til at 

tage sig af de frivillige 

medarbejdere, der tager sig af 

flygtningene. 

 

Ad.7.1 – 7.8. 

Ad.7.1.  

Intet nyt. 
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Ad.7.2. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.5. 

Viggo har sagt, at han vil indkalde 

til mødet vedr. hvilke 

arrangementer der skal være i 

Forsamlingshuset, Sognegården og 

Idrætshuset. Fin juletræsfest med 

mange deltagere. Der er 

Forsamlingshus kongres d. 27/1-

18, og den skal afholdes i Vejby 

Forsamlingshus. 

 

Ad.7.6. 

Hjemmesiden skal opdateres. Der 

har været møde med begge råd og 

Kirsten Mousten vedr. dette. Hvis 

vi har nogle gode forslag til siden, 

vil Ulrik gerne høre dem. Protektor 

og lyd og lys er nu oppe at køre. 

Reglerne for brugen af 

Sognegården skal først drøftes i 

begge menighedsråd. Ulrik 

foreslår, at vi prøver at holde et 

lokalrådsmøde i Sognegården en 

gang i fremtiden. 

 

Ad.7.7. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.8. 

Stor julefrokost i Forsamlingshuset 

d. 13/12, Der deltog 115. 

 

Ad.8. 

Der nedsættes et råd til at arbejde 

med Kgs. Nordsjælland. 

Lokalforeningsrådet indstiller Niels 

Henriksen, der er naturvejleder, og 
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Henry Green som suppleant. Henry 

G. er arkitekt og formand for 

Dronningmølle borgerforening. 

Forslaget er sendt til Halskov 

kommune, der tager sig af 

indstillingerne. Det bliver et stort 

råd med bl.a. Danmarks 

Naturfredningsforening som 

deltager. 

 

Ad.9. 

Se dagsorden og under pkt. 2. 

 

Ad.10. 

Se dagsorden. Der må nu sættes 

reklameskilte op langs landevejen. 

Vi er enige om, at det kan nemt 

blive meget rodet at se på, og hvem 

skal styre opsætningen. Citta 

mener, det må være kommunerne, 

der skal styre det. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Intet nyt. 

 

Ad.13. 

Se dagsorden. 

 

Ad.14. 

Citta og Bent kan ikke komme d. 

8/1 -18, så næste møde bliver 

mandag d. 15/1-18. 

 

Ad.15. 

Anne har været til møde om 

Tisvildestien. Der deltog 

repræsentanter fra hele kommunen. 

Oplægget til mødet var 

”Tisvildestien, en vej ind i 

Kongernes Nordsjælland”. Anne 

kunne tænke sig, at Tisvildestien 

kunne blive et projekt, der samlede 

nogle af de andre stier. Anne vil 

sende det materiale til os, som hun 

har om emnet. 
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