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Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag 

den 14. januar 2019, kl. 19.00 i blok U på 

skolen i Vejby. 

Henrik Lund-Andersen deltager i punkt 5. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 

2. Meddelser: Sidste nyt fra lokalsamfundet. 

Vintersolhvervsbålet den 21. december - stor 

tilslutning trods dårligt vejr. 

 

3. PR-aktiviteter: Deadline for næste nummer 

af Vejby Nyt er den 11. januar. Bladene 

uddeles i weekenden den 2.-3. februar. Henrik 

Lund-Andersen er ny uddeler på ruten "langs 

Stationsvej". 

 

4. Løbende aktiviteter: Sidste nyt om 

Kildehøjgaard udstykningen. 

 

5. Nye rådssager: Henrik orienterer om 

vandreruten "Tisvilde - Vejby vejen", og giver 

en tilbagemelding om den første 

prøvevandring, som finder sted søndag den 13. 

januar, med start fra Tisvildeleje Station kl. 

9.00. 

Drøftelse om trafikforholdene i Vejby. Nanna, 

Ulrik og Erik deltager i mødet med Pernille 

Søndergaard og forvaltningen tirsdag den 15. 

januar kl. 16.00 på rådhuset. 

Vi har fået svar på vores henvendelse vedr. 

stationsbygningen i Vejby. 

Drøftelse af forslaget om en sti gennem 

Svanemosen (alle har fået sendt en mail om 

forslaget incl. kort). 

 

6. Permanente aktiviteter: Sidste nyt vedr. 

flygtningesituationen. Julekurve fra Røde 

Kors. 

 

 

Deltagere: Erik, Citta, Mie, Niels Jørgen, 

Bent, Gustaf, Nanna, Kirsten, Ulrik, Lis, Ulla 

og Bente. 

Afbud fra Anne. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Se dagsorden. 

 

Ad.3. 

Vedr. Vejby Nyt se dagsorden. – Vedr. 

folderen ”Velkommen til Vejby”. Folderen er 

klar. Kirsten deler 3 eksemplarer ud til 

orientering. Kirsten vil sende folderen til os 

alle via mail, og har vi nogle rettelser, skal vi 

sende dem hurtigst muligt til Kirsten. Bent har 

talt med Vandværket, der fortsat deler folderen 

ud til nye beboere i Vejby, og Bent har sagt til 

Vandværket, at folderen kommer snart i 

revideret udgave. 

 

Ad.4. 

Erik har talt med Søren Toft-Nielsen, der kan 

oplyse, at man har kontakt til nogle store 

investorer, som vil købe hele byggeriet, de vil 

til gengæld ikke have, at nogle af husene er 

ejerboliger, så for de huse der er solgt, må 

handlen annulleres. Frb. Amts Avis har bedt 

Søren om, at få sidste nyt i sagen.  

 

Ad.5. 

Henrik orienterede om den første tur på 

Tisvilde- Vejby vejen. Der var 10 tilmeldte, 

men p.gr.af det dårlige vejr kom der kun 2 

damer, så det var de 2 damer og Henrik, der 

gik turen, som startede kl. 9 fra Tisvilde 

Station. Henrik siger, det er en god tur med 

mange oplevelser under vejs. Turen følger 

bl.a. Nordkyst Stien og slutter på rød og blå 

Kløverstier. Turen fra Gribskov Efterskole til 

Vejby går desværre langs med landevejen, og 

Erik har tidl. undersøgt, om der kan etableres 

en sti; men det er meget vanskeligt, da den 

skal gå ind over markerne. Der er mange 

tilmeldinger til næste tur d. 17/2. Turene d. 
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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 samt de 

øvrige lokalråd. 

 

9. Kontakt til kommunen. 

 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen. 

 

11. Danske Landsbyer: Lis har udsendt div. 

nyhedsbreve. 

 

12. Div. kontakter - herunder LAG. 

 

13. Intern administration og økonomi. 

 

14. Næste møde: Forslag: Mandag den 18. 

februar 2019. 

 

15. Eventuelt.  

 

 

 

 

 

17/2 og d. 17/3 omtales i Vejby Nyt. Henrik 

ser gerne, at turene kommer til at slutte med et 

måltid, der består af kartoffel/løgsuppe og 

brød, som er et velegnet måltid på en 

pilgrimstur. Henrik vil gerne planlægge en af 

turene på Sct. Hansaftens dag, så turen slutter 

ved festen på Idrætspladsen, og så kan 

deltagerne købe mad og drikke der og deltage 

ved Sct. Hansbålet. Niels Jørgen mener, det 

godt kan lade sig gøre, og Niels Jørgen 

oplyser, at festen starter kl. 19 og bålet tændes 

kl. 20.30. Henrik kontakter arrangørerne af 

Esrum-Tisvildeturen for at høre, om de vil 

svinge rundt om Vejby. På deres ture deltager 

der 22 mennesker. – Vedr. trafikforholdene i 

Vejby: Erik, Ulrik og Nanna tager med til 

mødet i morgen med bl.a. Pernille Søndergård. 

Nanna har samlet ønsker ind fra sine kolleger. 

Der f.eks. har påtalt: At der er mange huller i 

asfalten rundt om i byen, (Kælderbjegvej er 

dog lige blevet repareret d.d.), 

fodgængerovergangen ved skolen burde flyttes 

og flere andre forslag, som Nanna tager med 

til mødet. Niels Jørgen gør opmærksom på, at 

der mangler markering, hvor cykelstien fra 

Tisvilde til Vejby slutter udfor skolen. Kirsten 

siger, at Stationsvej er livsfarlig, når busserne 

kører, og når der er togafgang. Ulrik vil fortsat 

gerne have en markering fra Gadekæret og hen 

til Forsamlingshuset, så farten blev sat ned på 

P.C. Skovgaardsvej. Erik vil gerne have, at der 

kun køres med 30 km. i timen ved skolen og 

måske 40 km/t i hele byen. Henrik peger på, at 

krydset ved Cirkel K er farligt. Citta synes, at 

der er problemer i hele midtbyen, bl.a. holder 

der ofte parkerede biler på fortovet, som er 

vanskelige at gå forbi. Kirsten oplyser, at 

Torvegruppen er ved at undersøge muligheden 

for, at de kan få den lille parkeringsplads 

overfor Rema 1000. – Vedr. 

Stationsbygningen: Se dagsorden. -  Vedr. 

Stien gennem Svanemosen: Mie og Werner 

har gået turen, og det drejer sig om et meget 

lille område, som forslagsstillerne vil have lagt 

med ind under Kløverstierne. Erik vil skrive til 

forslagsstillerne, at vi har set på forslaget; men 

det ikke er helt nemt at lægge ind i 

Kløverstierne, og det vil blive meget dyrt, at 
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føre en sti over Svanemosen. Henrik og Erik 

vil muligvis tage ud og tale med dem. 

Desuden bør vi tale med deres 

grundejerforening, inden vi foretager os noget. 

 

Ad.6. 

Se dagsorden. – Det vides ikke, hvad der var i 

kurvene, men Erik og Kirsten går ud fra, at 

Røde Kors har været opmærksom på, at der 

var muslimer imellem modtagerne. Erik og 

Maysaa tog rundt og afleverede kurvene. 

 

Ad.7.1. – 7.8. 

Ad. 7.1. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.2. 

Der bliver formodentlig snart et hus til salg. 

 

Ad.7.3. 

Lis har sendt et rykkerbrev til 

grundejerforeningen, da de ikke har betalt det 

årlige beløb til Lokalrådet. Kassereren Donald 

Axel har skrevet til Lis, at de melder sig ud af 

den ordning, da der er meget andet, de skal 

bruge pengene til. Erik og Lis vil kontakte 

Donald Axel og evt. også Margit og Jais og 

Eriks søn Jesper, de bor i området 

Kælderbjerg/Saxenkol. Hvis de fastholder, at 

de ikke vil betale, kan der ikke længere deles 

Vejby Nyt ud i Kælderbjerg/Saxenkol 

området. 

 

Ad.7.4. 

Der er det sædvanlige fælles arrangement for 

foreningerne til fastelavn. Kirsten sætter det i 

Vejby Nyt, som hun plejer. Der søges fortsat 

om penge hos kommunen og fonde til 

udbygningsplanerne. Der er gang i et 

klubudviklingsprojekt. Niels Jørgen er 

inviteret til Frændekildegård, hvor han skal 

orientere om et ”Samskabelses projekt”. 

 

Ad.7.5. 

Der har lige været Fredagsbar. Bent syntes, at 

Ulriks forslag om en grammofon til at spille 

gamle plader på, var en god ide; men det har 

ikke været muligt at etablere det endnu. Måske 
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var det en ide at få Hassam til at sidde og 

spille. Henrik havde set nogle unge, der bare 

gik lidt rundt, så måske var det en god ide, at 

arrangere noget for de unge. Nanna mener, at 

bare de kan sidde sammen, så hygger de sig. 

Der bliver fredagsbar igen d. 1/2 - 8/3 – 5/4. 

Det bliver annonceret i Vejby Nyt. 

 

Ad.7.6. 

Der vises film i Sognegården d. 18/1. Det er 

en fransk film ”Koret”, og bagefter bliver der 

lun leverpostej, brød og vin og øl. 

 

Ad.7.7. 

Der er ansat 7 nye lærere og pædagoger, og 

der søges om ny afdelingsleder til Tisvilde 

Skole. Nanna gør opmærksom på, at der ligger 

et kort over Vejby på nettet med mange 

oplysninger om bl.a. vejbelysningen. Nanna 

viser kortet på storskærmen, ved næste møde. 

Citta siger, at indtil videre står kommunen for 

vejbelysningen. Jens Graumann vil igen søge 

penge til et nyt kunstværk foran Trongården. 

Nanna kan oplyse, at fiskene på det nuværende 

kunstværk er taget ned for at blive repareret. 

 

Ad.7.8. 

Ulla vil gerne vide, om Forsamlingshuset er 

færdig repareret til at tage i brug d. 1/2, så 

Trongårdsklubben kan være der igen. Det 

mener Bent det er. 

 

Ad.8. 

Erik har efter mødet sendt mail til os, hvoraf 

det fremgår, at Lokalforeningsrådet kan 

forblive medlem af det ”Grønne 

Dialogforum”. Det næste møde i 

Lokalforeningsrådet bliver d. 5/2 i stedet for d. 

29/1. Citta og Erik deltager, og Erik har sendt 

dagsorden til os. 

 

Ad.9. 

Hvis der er 1050 borgere der underskriver et 

”Borgerforslag”, tages det op i Byrådet. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 
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Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Intet nyt. 

 

Ad.13. 

Lis er begyndt at se på regnskabet. 

 

Ad.14. 

Næste møde d. 18/2  kl. 19. 

 

Ad.15. 

Vedr. ønsker til Folkebiblioteket i Vejby. Der 

er arrangeret møde på Skolen i Vejby d. 21/2 

kl. 19. Nanna vil sætte plakater op, og hun 

håber, at der bliver god tilslutning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


