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 Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag 

den 19. marts 2018, kl. 19.00 i blok U på 

skolen i Vejby. 

 
1.Godkendelse af referat fra 
sidste møde. 

 
2.Meddelelser: Fælles 
henvendelse vedr. 
trafiksikkerhed fra Vejby til 
Gribskov Efterskole. Der 
afholdes møde den 16. marts 
på rådhuset (Erik orienterer). 
Div. nyhedsbreve er udsendt til 
alle. 
 
3.PR-aktiviteter: Vejby Nyt 
uddeles 24.-25. marts. Nye 
uddelere på 2 ruter. 
 
4.Løbende aktiviteter: Nye 
skilte til kløverstierne er 
modtaget. De opsættes 
snarest. 
Orientering om flygtningesituationen i Vejby. 
Møde i modtagegruppen med Sanne Kok tirsdag 
den 13. marts. (Erik orienterer) 
Skal ”MultiKulti” laves til en forening (Kirsten 
orienterer). 
 
5.Nye rådssager: Fokuspunkter 
2018 – Erik udsender forslag 
inden mødet. 
 
6.Permanente aktiviteter: 
Planlægning af 
generalforsamling mandag den 
23. april 2018 – Søren Toft-
Nielsen har lovet at komme og 
fortælle om det nye byggeri, 
som nu ikke kaldes Tisvilde Ø, 

 

Deltagere: Erik, Citta, Mie, Gustaf, Kirsten, 

Bent, Nanna, Ulrik, Anne, Ulla og Bente. 

Afbud fra: Lis og Niels Jørgen. 

 

Ad.1. 

Godkendt. 

 

Ad.2. 

Se dagsorden. Ved mødet d. 16/3 deltog Erik 

og Erik Nørregaard samt forstander Søren 

Møller og bestyrelsesformand Torben 

Nyegaard Olesen, og fra kommunen Pernille 

Søndergaard (ng) formand for udvalget for 

”Udvikling, by og land” og 2 fra 

forvaltningen. Ønsket er en cykel og gangsti 

fra Vejby til skolen; men det vil være 

vanskeligt at gennemføre, da stien så skal gå 

hen over markerne. Deltagerne i mødet fra 

kommunen vil først have en trafiktælling, og 

de mener, der måske kan laves en markering i 

siderne på vejen, så det kan fungere ligesom 

det der er i Rågeleje langs med vandet. Anne 

og Kirsten gør opmærksom på, at vejen også 

er skolevej for børnene, der kommer fra 

Mønge, og de ser gerne, at der kommer en sti 

over markerne. Og Erik siger, at vejen er en 

del af en af kløverstierne. 

 

Ad.3. 

Uddeler på ruten Kælderbjerg Park/Saxenkol 

er nu Susanne Strate, og Torben har skaffet 

Erik Jepsen fra Ørby. Kirsten spørger, om der 

er styr på, hvor mange blade der bliver lagt på 

de steder, hvor der lægges flere blade. Bent 

lægger 100 stk. hos købmanden ved Vejby 

Strand og nogle hos frisøren. Lægehuset vil 

ikke have ret mange. Kirsten lægger hos Rema 

1000, og hun vil gerne have, at der fremover 

lægges nogle hos Cirkel K og i Sognegården. 

Citta får bekræftet, at bladene først bliver lagt 

de forskellige steder en uge efter, at de er delt 

ud til husstandene i Vejby. 

 

Ad.4. 

Erik har modtaget de nye skilte til 

kløverstierne. Det er ikke de helt korrekte; 

men de kan bruges. Desværre er nogle af de 
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men Kildehøj Park. Der blev 
afholdt borgermøde den 8. 
marts vedr. byggeriet. Hvad 
ønsker vi Søren Toft-Nielsen 
især skal fortælle om, så det 
ikke bliver en gentagelse af det 
der blev oplyst på 
borgermødet? 
 
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 de øvrige lokalråd 
og lokalforeningsrådet. 
 
9.Kontakt til kommunen: 
Evaluering af borgermødet på 
skolen  den 8. marts. Sidste nyt 
vedr. økonomi og Anttendo. 
 
10.Kontakt til 
Hovedstadsregionen. 
 
11.Danske Landsbyer: Lis har 
udsendt div. nyhedsbreve. 
 
12.Div. kontakter – herunder 
LAG. 
 
13.Intern administration og 
økonomi: Lis gennemgår 
regnskabet for 2017. 
 
14.Næste møde: Forslag: 
Mandag den 9. april 2018. 
 
15.Eventuelt. 

 

skilte, der var sat på Salgaardshøjvej og ved 

fodgængerovergangen i Vejby, forsvundet 

fordi der bl.a. er kommet nye master. Erik vil 

sørge for, at der kommer nye op. -  Ved mødet 

med Sanne Kok blev der igen bedt om, at der 

laves en liste, hvor det fremgår, hvem der 

tager sig af hvad, når der kommer en flygtning 

til kommunen. Det er sagsbehandlerne, der 

skal udarbejde listen. – Der kom ingen 

flygtninge til MultiKulti aften sidst det blev 

afholdt. Kirsten siger, at de ny tilkommende 

ikke er faldet helt til endnu, og tidspunktet for 

MultiKulti falder lige i den tid, hvor de plejer 

at spise aftensmad. – Hvis MultiKulti bliver en 

forening, er der mulighed for at søge om 

midler til foreningen. Der skal så først 

afholdes en stiftende generalforsamling. – 

Kirsten gør opmærksom på, at en afrikansk 

kvinde med 3 børn er flyttet ind i den gamle 

børnehave. Hun er flyttet fra en midlertidig 

bolig til en anden midlertidig bolig, hvilket 

undre Kirsten, da det ikke har kunne lade sig 

gøre tidligere. – Erik har været til indvielse af 

Frivilligcenter Helsinges nye lokale. Meget 

fine lokaler der ligger ved Lidl i Helsinge. 

Bygningerne har været en del af det gamle 

tinghus. 

 

Ad.5. 

Fokus pkt. bliver gennemgået. Anne vil gerne 

have at pkt. 1 omformuleres, da oplysningerne 

måske også bør ligge på Vejby Net, eller at der 

evt. skal oprettes en helt ny portal. Kirsten 

mener, at skal der oprettes en ny portal, skal 

der også ansættes en til at opdatere portalen, 

og det skal der være midler til. Ulrik er enig 

med Kirsten i dette. Anne vil omformulere 

pkt.1 og tage et mere konkret forslag med til 

næste møde.  

 

Ad.6. 

Jette Larsen har sendt flere gode 

ændringsforslag til byggeriet ind til Søren 

Toft- Nielsen, så vi vil gerne have, at han 

kommer til generalforsamlingen, så vi kan 

drøfte disse. Desuden var mødet d. 8/3 kun 

annonceret på Facebook og i Gribskov Avisen 

på nettet, så der var flere, der ikke havde hørt 
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om mødet, de får så en chance nu. 

 

Ad.7.1. – 7.8. 

Ad.7.1. 

Møde i morgen d. 20/3 og generalforsamling 

d. 24/4. 

 

Ad.7.2. 

Møde d. 21/3. Efter flere opfordringer har 

Citta indvilliget i at blive siddende som 

formand en periode til. 

 

Ad.7.3. 

Intet nyt. 

 

Ad.7.4. 

Niels Jørgen har sendt mail til os vedr. VIF. 

Desværre ser det ud til, at foreningen ikke får 

de 4 mio. kr. som blev lovet i budget og 

valgkamp til start af idrætsprojekt med 

kunstgræsbane og klubhusbygning. – D. 24/3 

og 25/3 er der DM for hold i billard i Vejby og 

6/4 og 7/4 individuelt DM for mænd og 

kvinder. – Vejby-Tisvilde Fodbolds U13-

drenge er blevet sjællandsmestre. Der er startet 

et kvinde seniorhold, og der er tilgang til 

herreseniorer, da FC Gribskov er nedlagt. – 

Lørdag d. 17/3 130 års fødselsdag, Erik 

deltog. Bennys mindelegat blev uddelt. – 

Søndag d. 18/3 gymnastikopvisning i hallen, 

og ungdomstrænerkursus hvor 21, mest helt 

unge deltog. – Pinsedag planlægges 

motionsarrangement med løbe/gå- rute rundt 

om Vejby med start og mål på Idrætspladsen – 

Planlægning af Sct. Hans aften. Ideer til 

båltaler efterlyses. 

 

Ad.7.5. 

Har afholdt generalforsamling. Henning og 

Anne Mette er trådt ud af bestyrelsen. I stedet 

er Heidi Traviator og Torben Jørgensen gået 

ind. Suppleanter er Flemming (slagter) og 

Freddy Albrektsen.Det var et meget lille 

fremmøde ved generalforsamlingen. Der 

deltog kun bestyrelsen og de nye, der nu er 

valgt ind samt Kirsten og Ebbe Jørgensen. – 

D. 8/6 og 9/6 kommer Ramløse dilletanterne 

og spiller ”Nærmest lykkelig”. – Vedr. brug af 
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huset: Der har været møde hvor Niels Jørgen, 

Kate og Johnny og Ulriks søn deltog (Ulrik 

var selv forhindret). Ulrik efterlyser, hvad der 

blev vedtaget. Så vidt vides, er man enig om, 

at er forsamlingshuset ledigt skal der henvises 

til det, når der er ønsker om afholdelse af 

forskellige sammenkomster. Sognegården kan 

bruges af personalet når de afholder dåb og 

konfirmationer m.m. Der er møde igen d. 10/4. 

Ulla siger, at hvis man kan blive enige om en 

fornuftig pris, vil det være fint at afholde 

fællesspisningen i forsamlingshuset. 

 

Ad.7.6. 

Henrik Lund Andersen er trådt ind i 

Menighedsrådet igen, og der har været 

konstituerende møde. Ulrik og de medlemmer 

fra Menighedsrådet, der har mulighed for at 

deltage, skal til møde d. 23/3 hos 

Stiftadministrationen. Ulrik og 

Menighedsrådet har udfærdiget dagsorden til 

mødet. – Ulrik oplyser, at den varslede strejke 

ikke kommer til at påvirke konfirmationerne. -  

Det trækker noget ud med kalkning af kirken, 

da National Museet først skal give grønt lys 

for starten af dette. Hvis kalkningen 

godkendes, ser Ulrik gerne, at arbejdet starter 

lige efter påske; men hvis det ikke er muligt, 

skal det vente til efter sommeren. – Taler til 

Grundlovsmødet bliver formanden for 

Tryghedsfonden Katrine Vinkel Holm. 

 

Ad.7.7. 

Lockouten fylder meget, og det er svært at 

planlægge fremtidige aktiviteter så som 

tværfaglig uge p.gr.af varslingen af den.   

 

Ad.7.8. 

Meget spændende tur til ”Bryggen” i 

København med nogle meget gode guider. – 

Fint foredrag 19/3 af Henrik Lund Andersen 

om hans tur på Caminoen. -  

Generalforsamling og fødselsdagsfest d. 25/4. 

 

Ad.8. 

Intet nyt. 
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Ad.9. 

Det var et godt møde d. 8/3 om byggeriet 

neden for Trongården. Der var fint fremmøde; 

men annonceringen af mødet burde være 

foregået på en anden måde, da det ikke er alle 

der er på Facebook. – DF og de konservative 

arbejder nu sammen med Ng, Enhedslisten og 

Socildemokraterne i Byrådet. – Ulla oplyser, 

at der var møde på Trongården, hvor der var 

inviteret 2 politiker, men ingen af dem kom, 

og de sendte heller ikke afbud. 

 

Ad.10. 

Intet nyt. 

 

Ad.11. 

Se dagsorden. 

 

Ad.12. 

Intet nyt. 

 

Ad.13. 

Økonomien ser rimelig ud p.gr.af de tilskud, 

vi har fået til de forskellige projekter. Lis har 

sendt kopi af regnskabet, men da Lis har meldt 

afbud til mødet i dag, vil Erik gerne have, at 

Lis gennemgår regnskabet ved næste møde. 

 

Ad.14. 

Næste møde d. 9/4. Der skal den endelige 

planlægning af generalforsamlingen foregå, 

hvor vi skal høre, om dem der er på valg vil 

fortsætte. På valg er Kirsten og Lis og 

suppleanterne. Herudover skal revisorerne 

spørges om de vil genvælges. – Bent og Mie 

kan ikke komme d. 9/4. 

 

Ad.15. 

Kirsten oplyser, at ”Steak food Gribskov” vil 

deltage i Torvedagene i sommer og første 

gang i forårsmarkedet ved gadekæret. – Niels 

Jørgen Fylder 60 år onsdag d. 4/4. Der bliver 

reception i Idrætshuset arrangeret af 

Frederiksborg Amts Avis/Sjællandske Medier 

kl. 14-16. Og Ina og Jack holder 

afskedsreception i Rema 1000 d. 26/3.  
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