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Referat fra lokalrådsmødet mandag den 4. 

april 2016, kl. 19 i blok U (tidl. A) på skolen i 

Vejby 

 
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde 

 
2. Meddelelser: Orientering om 

flygtningearbejdet – Kirsten orienterer. 
Møde i integrationsgruppen onsdag den 
6. april kl. 19 – 21 i Sognelængen, Gilleleje 
Hovedgade 45, Gilleleje. (Kirsten og Erik 
deltager i mødet). 
 
 

3. PR-aktiviteter: Nyt nummer af Vejby Nyt 
er netop uddelt. Fin artikel i Ugeposten 
den 21. marts med overskriften: 
”Multikulti rykker i alle kroge af Vejby” – 
alle er på banen i Vejby, for at få 
integrationen til at lykkes. Deadline for 
næste nummer af Vejby Nyt er mandag 
den 9. maj, bladet uddeles 28.-29. maj. 
 

4. Løbende aktiviteter: Status på vores 
projekter. Anne vil gerne aflastes i 
projektet ”Vejby – en by med udsigt” – 
Kirsten er naturligvis stadig med i 
projektgruppen, men bør ikke stå med det 
alene. Hvem vil hjælpe? Der har været 
møde vedr. projektet sammen med 
dommerkomiteen den 16. marts. 
 
 

5. Nye rådssager: Kort orientering om mødet 
i byrådssalen den 8. marts vedr. 
flygtningesituationen (Kirsten og Erik). 
 

6. Permanente aktiviteter: Planlægning af 
generalforsamlingen mandag den 25. april 
i Vejby Forsamlingshus. Opsætning af 

 

Deltagere: Erik, Gustaf, Nanna, Ulla, Lis, Mie 

og Bente. 

Afbud fra: Anne, Kirsten, Citta, Niels Jørgen, 

Eva, Peiter, Bent og Werner. 

 

Ad. 1. 

Godkendt. 

 

Ad. 2. 

Mødet d. 6/4 blev aflyst p.gr.af for få 

tilmeldinger. Der vil formodentligt blive 

arrangeret et andet møde senere. – Der har 

været 2 spiseaftner for flygtninge og andre 

interesserede i Vejby Idrætshus, og den tredje 

spiseaften bliver tirsdag d. 5/4, hvor deltagerne 

skal medbringe en ret. Erik har talt med Jack 

vedr. sponsorering af kaffe og te m.m. til 

cafeaftnerne, og Jack vil gerne sponsorere de 

forskellige ting, der skal bruges. – Erik får nu 

nyhedsbreve fra Frivillighedscenteret i 

Helsinge. – Møde på Vejby Skole d. 30/3 

vedr. undervisning af flygtninge i dansk, hvor 

en kvinde, der selv underviser flygtninge, kom 

med et indlæg, hvor hun fortalte om, hvor 

vigtigt det er, at man underviser i talesproget 

og ikke kun i det skrevne sprog, da 

flygtningene ikke kan forstå, hvad vi siger, 

hvis de kun har lært at skrive dansk. 

 

Ad. 3. 

Se dagsorden. 

 

Ad. 4. 

Se dagsorden. Erik gør rede for, at det er især 

regnskaber og betaling af regningerne, Kirsten 

har brug for hjælp til. Da ingen melder sig, har 

Erik bedt os om at tænke over, hvem der kan 

hjælpe Kirsten med dette. 

 

Ad. 5. 

Se dagsorden. Erik orienterer om mødet. Der 

var et oplæg, og derefter blev man inddelt i 

grupper, der fik forskellige spørgsmål. Alle 

var enige om, at der skulle være en bedre 

kommunikering mellem kommunen og de 

frivillige, så det fremgik tydeligt, hvilke 

opgaver kommunen tager sig af, og hvilke 
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plakater – hvem sætter op hvor? 
 
 

7. Kontakt til 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. 
Vejby Forsamlingshus. 
7.6. 
Menighedsrådet. 
7.7. 
Skolen. 
7.8. 
Trongårdsklubben. 
 

8. Kontakt til de øvrige lokalråd og 
lokalforeningsrådet: Erik orienterer fra 
mødet 22. marts. 
 

9. Kontakt til kommunen: Husk at indtegning 
af stier på kommunens digitale kort skal 
ske senest den 31. marts. Erik har 
indtegnet følgende stier: Sti langs 
Møngevej fra Vejby ud til Gribskov 
Efterskole – Ørbystien skal sættes i stand 
– Sti fra cykelstien Tisvilde-Vejby ved 
børnehaven ”Bakketoppen” ned til 
Vejbyhallen – trampestien fra p-pladsen 
ved hallen ned til Smutvej og idrætshuset 
skal have en god grusbelægning. Alle kan 
indtegne stier - benyt: 
www.gribskov.moetetraplan.dk – ønsker 
man at give en nærmere begrundelse for 
de forslag man indsender, kan det ske på 
adressen: bmhol@gribskov.dk  
 
 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen: Nye 
besparelser på super sygehuset i Hillerød! 
 

11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div. 
nyhedsbreve. 

opgaver de frivillige tager sig af. En flygtninge 

koordinator ville være den bedste løsning. Der 

deltog ca. 80 personer i mødet. Nanna synes at 

det har været påtalt længe, at der bør være en 

bedre koordinering, og Nanna efterlyser en 

checkliste med de vigtigste oplysninger, som 

flygtningene kan få brug for, og som udleveres 

til flygtningene, når de kommer. 

 

Ad.6. 

Se dagsorden. Lis hænger plakater op på 

Kælderbjergvej og hos Strandvejs 

Købmanden. Mie i Ørby og på biblioteket i 

Helsinge. Erik i Idrætshuset, Trongården og 

Skolen. Nanna på biblioteket på skolen. Bente 

på Holløse trinbræt og busskurene på 

Rågelejevej. Dagsorden kan ses på plakaten, 

der lægges ind på Vejby Net og Facebook, og 

som står i Vejby Nyt. Erik nævner vores fokus 

punkter: Støtte udgivelsen af Vejby Nyt, 

ajourføre oplysninger på Vejby Net og 

Facebook.  Bevarelse af gamle stier og 

etablering af nye. Arbejdet med flygtninge. 

Afslutte projekterne i år. Støtte 

loppemarkedet. – Lis er på valg i år og er 

villig til genvalg. Der skal vælges et nyt 

medlem i stedet for Leif, og Kirsten vil være et 

naturligt valg, da hun alligevel deltager i 

lokalrådsmøderne, fordi hun er redaktør på 

Vejby Nyt. Anne og Mie er på valg som 

suppleanter. Mie er villig til genvalg, og vi 

regner med, at det er det samme med Anne. 

Lis vil spørge Jette og Jørn, om de vil 

fortsætte som revisorer. 

 

Ad. (7.1-7.8). 

Ad.7.1. 

Intet nyt. 

 

Ad7.2. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7.4. 

Niels Jørgen foreslår, at vi kunne melde os 

som årets landsby; men vi er oppe imod 

http://www.gribskov.moetetraplan.dk/
mailto:bmhol@gribskov.dk
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12. Div. Kontakter. 
 

13. Intern administration og økonomi: 
Regnskabet er revideret og klar til 
fremlæggelse på generalforsamlingen. 
 
 

14. Næste møde: Forslag: Mandag den 9. maj. 
 

15. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

Thorup, der også har meldt sig, så vi tror ikke 

vi har mange chancer for at vinde i år. Niels 

Jørgen har sendt en mail med følgende 

oplysninger: VIF ser frem til flere multi-kulti-

aftener, og til at flere flygtninge, børn og 

voksne, kommer i gang med idrætsaktiviteter. 

Billard blev danmarksmestre i weekenden i 

keglebillard i overværelse af mange tilskuere. 

Fodboldsæsonen er ved at gå i gang med 

aktiviteter på banerne ugen rundt. Der vil blive 

arbejdet med planer for udbygning af 

idrætshuset, hal og udearealer, som tidligere 

meddelt. 

 

Ad. 7.5. 

Intet nyt. 

 

Ad. 7.6. 

Foredrag i konfirmandhuset hver anden lørdag 

kl. 14-16. Se programmet i Vejby Nyt. 

 

Ad. 7.7. 

Forårsfest d. 14/4 temaet i år er cirkus. Skolen 

har fået uddannet 2 vejledere. Nanna er den 

ene. 

 

Ad. 7.8. 

Torsdag d. 7/4 kommer Borgmesteren og 

Soc.udvalgsformanden på Trongården kl. 14-

15, alle er velkommen. D. 27/4 er der 

årsmøde. Ulla så gerne, at Trongårdsklubben 

havde et lokale, de kunne benytte udenfor 

Trongården, da det kan være problematisk 

med lokalerne på Trongården ved de større 

arrangementer, da der foregår meget i cafeen 

for beboerne. 

 

Ad. 8. 

Erik deltog i mødet d. 22/3. Der blev ændret 

noget på møderne fremover. Der er møde 3 

gange om året i ”Det grønne dialogforum” 

med Lokalforeningsrådet. Et møde om året for 

alle lokalrådene og politikerne. Ascent rolle 

blev drøftet på mødet. Erik er blevet kontakt 

person for Lokalforeningsrådets hjemmeside. 
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Ad. 9. 

Se dagsorden. Erik har skrevet begrundelser 

for hans ønsker om stierne. 

Lokalforeningsrådet vil gerne se alle 

forslagene der er sendt ind. – Forslag vedr. 

flygtningebørn er behandlet i Børneudvalget. 

Det er meningen at børnene skal ud i de lokale 

skoler; men Nanna siger resurserne bør følge 

med, da antallet af børn er steget meget. I 

2013 drejede det sig om 12 børn, i 2014 om 30 

børn, i 2015 om 70 børn og i 2016 forventer 

man, at det bliver 170 børn, så Nanna har 

svært ved at se, hvordan skolerne skal løse den 

opgave. 

 

Ad. 10. 

Vi er bekymrede for de sidste udmeldinger i 

Fr.borg Amts Avis vedr. de nye besparelser på 

det nye Super Sygehus i Hillerød. Liggetiden 

skal sættes ned, der bliver færre sengepladser, 

og færre lokaler til de forskellige specialer. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad. 12. 

Regeringen har besluttet, at LAG midlerne 

beskæres med 30%. 

 

Ad. 13. 

Se dagsorden. 

 

Ad. 14. 

Næste møde mandag d. 9/5. Mie kan ikke 

deltage. 

 

Ad. 15. 

Nanna vil meget gerne have, at der kom en 

cykelsmed i byen igen. Måske kunne en af 

flygtningene tænke sig at reparere cykler, hvis 

vi kunne finde et lokale til det; men problemet 

kan blive, at flygtningene ikke må tjene noget, 

når de får ydelser fra kommunen. Nanna vil 

tale med Kirsten om det.  
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