
Dagsorden                                                               Side 1 

Vedr: Vejby Lokalråd  
  

 
 

Dagsorden til møde i Vejby Lokalråd mandag 

den 14. maj 2018, kl. 19.00 i blok U på skolen 

i Vejby. 

 

0. Konstituering. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 

2. Meddelelser: Udtalelse til lokalplan 555.10 

er afsendt til udvalget for Udvikling, By og 

Land. Alle har fået tilsendt udtalelsen, som 

følger aftalen fra sidste lokalrådsmøde. 

Møde med borgmesteren den 31. maj i 

byrådssalen. 

 

3. PR-aktiviteter: Deadline for indlæg til næste 

nummer af Vejby Nyt er den 6. maj. I dette 

blad bringes referat fra vores 

generalforsamling incl. ref. fra mødet med 

Søren Toft-Nielsen samt formandsberetning 

og vores fokuspunkter for 2018. 

Idrætsforeningens arrangement Sankt Hans 

aften skal også omtales i dette nummer af 

bladet, herunder udpegning af årets ildsjæl. 

 

4. Løbende aktiviteter: Orientering om 

flygtningesituationen i Vejby - især med 

henblik på boligsituationen. 

 

5. Nye rådssager. 

 

6. Permanente aktiviteter: Evaluering af 

generalforsamlingen den 23. april 2018. 

 

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. 

 

Deltagere: Erik, Citta, Anne, Bent, Nanna, 

Kirsten, Ulrik, Ulla, Gustaf, Mie og Bente. 

Afbud fra: Lis og Niels Jørgen. 

Niels Jørgen har sendt os sine kommentarer til 

de forskellige punkter. 

 

Ad.0. 

Det vedtages, at dem der sidder på de 

forskellige poster fortsætter som tidl.: Erik 

som formand, Citta næstformand, Lis kasserer 

og Bente sekretær. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Mads Emil Rytmer har svaret Erik vedr. et 

fortov/gangsti fra den Kildehøj Park/gård 

nedenfor Trongården. Det er ikke regnet med i 

budgettet for bebyggelsen, at kommunen skal 

etablere et sådan, så der er ikke store chancer 

for, at det kan lade sig gøre; men Mads E. R. 

vil lade det ligge som et pkt. i sagen. – Navnet 

på bebyggelsen er nu igen lavet om til 

Kildehøjgård. Det er vi ikke tilfredse med, vi 

foretrækker Kildehøj Park. Erik vil kontakte 

Søren T.N. og høre, hvorfor navnet er ændret. 

Niels J. gør igen opmærksom på, at vi skal 

være obs. på, om fase 2 er med i den nye 

kommuneplan. Desuden vil Niels J. gerne 

vide, om der er mulighed for at sætte noget 

boligbyggeri (særligt ældreboliger) i gang bag 

Netto, hvor jorden er udlagt til dette. Det 

mener Erik, at der er. – Anne vil gerne have, at 

skrivelser/bilag m.m. der er sendt ud til os 

inden mødet, fremover lægges ind på 

hjemmesiden sammen med referatet. Anne vil 

tage sig af det. – Møde d. 31/5 med 

Borgmesteren og Pia Foght for dem der 

arbejder som frivillige med integrationen. Der 

er tilmelding til mødet. (Erik har udsendt 

invitationen til os alle d. 15/5). Erik og Kirsten 

deltager. 

 

Ad.3. 

Niels J. deler bladet ud på Mønge ruten denne 

gang. – Vedr. Sct. Hans festen. Det er Erik, 
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7.4. VIF. 

7.5. Forsamlingshuset. 

7.6. Menighedsrådet. 

7.7. Skolen. 

7.8. Trongårdsklubben. 

 

8. Kontakt til lokalforeningsrådet og de øvrige 

lokalråd: Referat fra sidste 

lokalforeningsmøde den 12/4. 

 

9. Kontakt til kommunen: Orientering om de 

sidste nyheder fra udvalgene. 

 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 

 

11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div. 

Nyhedsbreve. 

 

12. Div. kontakter - herunder LAG: Bilag 

vedr. orientering fra LAG er udsendt til alle 

1.maj 2018. 

 

13. Intern administration og økonomi. 

 

14. Næste møde: Forslag: Mandag den 18. juni 

2018. 

 

15. Eventuelt. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

der skal udpege en ildsjæl i år, fordi han var 

årets ildsjæl sidste år. Vi kommer med 

forskellige forslag. Ulrik fortæller om en 

ordning, der var et sted, hvor han har været. 

Her var der sat en postkasse op i byen, hvor 

beboerne så kunne komme med deres forslag, 

så alle blev hørt. Nanna mener, det er for nyt 

endnu til en sådan ordning. Det kunne også 

gøres via Vejby Nyt eller Vejby Net fremover; 

men indtil videre er det, de tidligere ildsjæle 

som vælger årets ildsjæl. 

 

Ad.4. 

Erik har skrevet til Sanne, at det er urimeligt, 

at flygtningene, der bor i den gamle 

børnehave, skal flyttes til en permanent bolig 

d. 1/7-18. Erik har været ude og se på de 

boliger, der så kan tilbydes. Nogle af dem 

ligger på Aggebovej tæt ved efterskolen. 

Boligerne er gode nok, men meget små til en 

familie med børn. Herudover har Erik også set 

på nogle boliger på Kæderupvej. Det var også 

nogle pæne boliger; men begge steder ligger 

langt fra forretninger, skoler m.m., når man 

ingen bil har. En pige i den ene familie går i 

skole i Vejby, og vil meget gerne fortsætte her, 

hvilket vil være umuligt, da familien selv skal 

sørge for transporten til og fra skolen. 

Herudover har medlemmerne i den ene familie 

fået forskellige sagsbehandlere i stedet for, at 

der kun var én person der tog sig af familien. 

Men det er lovgivningen, der er sådan, man får 

sagsbeh. efter sit personnr. – Niels J. spørger, 

om det hjælper, det der bliver gjort for 

flygtningene. Der kommer ikke ret mange i 

VIF, selv om tilbuddet er der. Erik og Kirsten 

mener begge, at det hjælper, det de har gjort 

for at hjælpe flygtningene med forskellige 

ting, ellers havde der ikke været meget hjælp 

at hente. Anne mener, at det er vigtigt 

tilbuddene er der, det har hun oplevet i 

MultiKulti. – Der har været noget uro på 

Grøndyssevej, hvor der bor to unge mænd i 

nogle værelser; men Kirsten siger, at det skulle 

være i orden nu. – Kirsten vil prøve at 

arrangere en grillaften for alle, men det vil 

blive sent om aftenen, da Ramadanen varer en 

hel måned. Det bliver nok fredag d. 25/5. – 
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Anne og Kirsten har via lokalrådet efter aftale 

med Erik søgt om penge fra Det Grønne Hus 

til at arrangere en bustur for flygtningene, og 

nogle aktiviteter specielt rettet mod unge 

mænd, flygtninge så vel som danskere. 

 

Ad.5. 

Niels J. har flyttet grene m.m. fra Kongehøjen 

ned til Sct. Hansbålet. Der er pløjet og sået, så 

der ikke er ordentlig adgang til højen selvom 

aftalen var, at det skulle forpagteren ikke.. 

Vedr. pasning af højen: Kirsten M. og Niels J. 

vil samle nogle arbejdsdygtige folk, for at 

danne et ”laug”. Niels J. foreslår, at de 

indkalder til et møde her i juni. Kirsten 

spørger, om nogle af os har set, hvor tæt der er 

pløjet og sået på højen. Det er der ikke. Anne 

opfordrer stavgængerne og slentreture til at 

lægge turene op på højen, så stien bliver 

trampet til igen. – Der er sat et skilt op med 

”Adgang forbudt. Privat grund” på den 

Kløversti, der går over Højbro Å. Kirsten har 

efter aftale med Erik kontaktet Torsten 

Forsberg vedr. dette, og Torsten har skrevet til 

ejeren, at skiltet er ulovligt, da det er en 

offentlig sti. – Nanna har snart ikke flere 

foldere over Kløverstierne til at sætte i 

holderen ved gadekæret. Erik har nogle, men 

vi ved ikke, om der også mangler, de andre 

steder, de ligger. Anne vil gerne have et møde 

inden sommeren med Kløversti gruppen vedr. 

evt. ændringer i folderne og evt. tryk af flere. 

Nanna vil finde ud af at sætte forsiden af 

folderen fast på glasset på holderen til 

folderen, så man kan se hvad der er i holderen. 

 

Ad.6. 

Generalforsamlingen forløb godt. Der var god 

tilslutning, og mange deltog til Søren T.N.s 

indlæg. Det var godt, at vi måtte låne skolens 

projektor. Erik havde ikke haft problemer med 

at få lov til at låne den. 

 

Ad.7.1-7.8. 

Ad.7.1. 

Havde generalforsamling d.24/4. Der var godt 

fremmøde. Efter generalforsamlingen var der 

smørrebrød og øl, vin og vand. 
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Ad.7.2. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

”Løb med Frederik” d. 20/5. Motionsløb på 4 

km. langs en del af blå Kløversti. Start og mål 

på idrætspladsen, hvor der bliver åbnet for 

familiehyggedag.- Vedr. Sct. Hansaften: Pia 

Foght holder båltalen. Arbejder på at lave 

nogle aktiviteter på pladsen om 

eftermiddagen; men lykkes det ikke, bliver det 

kl. ca. 19.30 lige som sidste år. Sheltre og 

legeredskaber bliver opført nu, så der bliver en 

lille indvielse af dem Sct. Hansaften. Niels J. 

håber at skaffe nogle unge musikere til at 

underholde om aftenen. Hvis nogen af os har 

grene m.v. fra haven, så er der plads på bålet. 

– Vedr. kunstgræs og klubhusbyggeri. Niels J. 

skal mødes med Borgmesteren og 2 

udvalgsformænd d. 22/6. Håber der vil dukke 

nogle kommunale penge op igen. 

 

Ad.7.5. 

Dilettanterne fra Ramløse spiller allerede d.8/6 

og 9/6. Det har ikke været annonceret ret 

meget. Det er endnu ikke lagt ind på 

hjemmesiden. -  Kirsten vil gerne have, at den 

nye bestyrelse bliver præsenteret i det næste 

Vejby Nyt gerne med et foto. 

 

Ad.7.6. 

Katrine Mikkel Holm bliver taler ved 

grundlovsmødet i år. Søndag d. 27/5 er der 

menighedsmøde efter gudstjenesten kl. 10.30. 

Menighedsrådet vil forelægge deres regnskab 

og budget, og der kommer to revisorer, der vil 

forklare de økonomiske forhold tidligere, og 

hvordan man gør nu.- Bent spørger, om Viggo 

har talt med menighedsrådet om, hvor de 

forskellige arrangementer kan afholdes; men 

der er ikke noget nyt i sagen. 

 

Ad.7.7. 

Afsløring af kunst som 5. klasserne har lavet 
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d. 1/6 på plænen foran Trongården. 

Kunstværket skal afløse Lavalampen fra sidste 

år, og det handler om havet. Anne synes, det er 

dejligt, at skolen har gjort det til en tradition 

med et nyt kunstværk hvert år, da det jo 

oprindeligt startede som et projekt for 2 år 

siden. Ulla spørger, hvor de tidligere 

kunstværker kommer hen; men det vides ikke. 

 

Ad.7.8. 

Generalforsamling og fødselsdagsfest d. 25/4. 

Trongårdsklubben havde 20 års jubilæum. 

Inger Juel Jakobsen og Werner havde lavet et 

meget fint jubilæums skrift, som vi alle fik et 

eksemplar af. Aktiviteterne er nu, på nær et 

par enkelte, lukket ned for sommeren. Efter 

juli skal Ulla igen i gang med at finde lokaler 

til aktiviteterne, og det er ikke helt nemt. 

 

Ad.8. 

Mødet i Lokalforeningsrådet foregik på 

Villingerød Skole. Erik og Citta deltog. Jette 

Haugaard fortalte om National Parken i 

Nordsjælland. Jette er valgt ind i bestyrelsen 

til parken. Herudover var der orientering fra de 

forskellige lokalråd. Leif Jacobsen gjorde 

opmærksom på, at der stod på nettet, at 

byggeriet Kildehøj Park/gård kun havde 

boliger på 100 og 125 kvadratmeter. Erik har 

kontaktet Søren T.N. vedr. dette. Søren kunne 

oplyse, at det bare ikke var blevet rettet. 

 

Ad.9. 

Se under pkt. 4 og 5. 

 

Ad.10. 

Det er omtalt i dagspressen, at flere af 

sygehusene i Region Hovedstaden er i meget 

dårlig stand, og det vil blive meget dyrt at 

renovere dem. 

 

Ad.11. 

Erik gør opmærksom på, at der er mange gode 

indlæg i nyhedsbrevene fra ”Danske 

Landsbyer” 

 

Ad.12. 

Peter Plant har skrevet, at der er bevilliget 
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rigtig mange penge igennem årene til LAG. 

 

Ad.13. 

Intet nyt. 

 

Ad.14. 

Næste møde mandag d. 18. juni. 

 

Ad.15. 

Bent har hørt, at der skulle blive mulighed for 

at købe byggegrunde ned mod Tisvildevej i 

området med byggeriet Kildehøj Park/gård. 

Der er nogle Bent kender, der har kontaktet 

projektgruppen vedr. dette, og de har fået 

bekræftet, at det er muligt.  – Anne foreslår, at 

vi på næste møde drøfter vores fokuspunkter, 

og hvilke opgaver vi har nu i forhold til dem. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


